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 םעד רעטנוא טייטש הפוקת רעקיטולב רעזנוא -- םימב ימו שאב ימ

 ןענייז רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזנוא .רעסאוו ןוא רעייפ :עדייב ןופ ןכייצ

 ס'עטנאד .ןרעייפ םוניהג ןיא ןרָאװעג טנערבעג רָאי ןביז יד ןופ ךשמ םעד ןיא

 םירוסי ענעבירשאב טרָאד יד טכיילנראפ ןעמ ןעוו ,ךיילב טרעוו "ָאנרעפניא,

 ןגעג .ןרָאי עטצעל יד ןיא ןענאטשעגסיוא ןבָאה ןדיא סָאװ ,תוינערוּפ יד טימ

 יד רעדייא ,רעירפ רָאי סקעז טימ המחלמ א ןביוהעננָא ךיז טָאה ןדיא יד

 זיא סע רעכלעוו ןיא ,המחלמ א .טרעקאלפעצ ךיז טָאה המחלמ עקיטציא

 ןבָאה ןדיא .דניק ןוא יורפ ,ןאמ רעטלא ןייק ןרָאװעג טעווענאשעג טשינ

 -רעדנוה .ןעמָארנָאּפ עסייה ןוא ןעמָארנָאּפ עטלאק ןטילענכרוד טייצ רעד ןיא

 ןעשעגנ זיא סָאװ ,יילב ןוא רעייפ ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענייז ןדיא רעט

 -קיצנייא ,טעליוקעג ייז ןעמ טאה זייווסיצנייא .תודיחיב ראנ רוביצב טשינ

 רעבָא ,טּפאצעג זיײװנּפָארט טולב רעייז ,טקיניײיּפעג טיוט זיב ,ןסָאשעג זייוו

 רָאנ ענלצנייא טשינ ןלאפעגנ ןענייז ,לכה ךס םעד טכאמ ןוא טמענ ןעמ ןעוו

 ןוא ןעיירשעג ,ןצכערק רעייז .טעטש ענעדישראפ ןיא ןדיא ןסאמ עסיורג

 וצ ןבָאה ,ןסיירעצ ןעלמיה יד טפראדעג ןבָאה עכלעוו ,ןרערט ערעטיב ערעייז

 טלאק ןוא טכאמראפ ןבילבענ ןענייז ןעלמיה יד ,טכיירגרעד טשינ טלעוו רעד

 רעד ןופ ,ןשטנעמ ןופ רעצרעה יד ןוא דרע רע'סואימ רעד ףיוא טקוקעגניירא

 ףעסעלש ןביז טימ ןבילבענ ןענייז ,טלעוו רעטריזיליוויצ רענעפורענ יוזא

 .ןסָאלשראפ

 ןעמוקעג ןענייז םעד ךָאנ !םָארנָאּפ רענעפָא ןא ןעמוקעג זיא םעד ךָאנ

 תורות ירפס ןוא ס'נורא ערעייז טימ םישרדמ יתב ןוא ןלוש --- תופירש יד

 טלדנאווראפ שא סנפיוה ןיא ןוא ןרָאװעגנ ןדנוצעגרעטנוא לעפאב ףיוא ןענייז

 ,לָאז ןעמ זא ,טזָאלענוצ טשינ ןבָאה ןוא ןענאטשעג ןענייז רעטיה .ןרָאװעג

 -- רעטיה יד .ןטייקילייה יד ןופ ןעטער ןענעק העירי ןייא שטָאכ ,הלילח

 ןרעייפ ןעמאלפ יד ןעוו ,טיירפעג ךיז ןבָאה -- טלאטשעג ןשטנעמ ןיא םידש

 יד טנכייצראפ ןעלמיה עקיטלינכיילנ רעביא ןושל קידנעילג רעייז ףיוא ןבָאה

 רעמ ךָאנ ןוא קָאטייװ רעזנוא ,טייקיזָאלפליה עשידיא יד ,טייקכאווש עשידיא



 טלָאמעד ןטלָאװ ןדיא ליפיוו ,טזָאלעג ןעוועג טלָאװ ןעמ ןעוו .ןויזב רעזנוא

 -עד-ָאטָא יד ןוא עיציזיווקניא רעד ןופ טייצ רעד ןיא לָאמא יוװ ןעוועג טיירג

 -ראפ ןלוש יד טימ םענייא ןיא ןוא ןעמאלפ יד ןיא ןעגנירּפשוצניירא סיעפ

 ןייק טלעפעג טשינ ןטלָאװ ,טזָאלעג ןעוועג טלָאװ ןעמ ןעוו .ןרעוו וצ טנערב

 ןזָאל ןוא ןעלקיוווצנייא תועירי יד ןיא ךיז ןעוועג טיירג ןטלָאװ סָאװ ,ןדיא

 ינורה הרשע יד לָאמא ןָאטעג ןבָאה סָאד יו ,השודקב ןייגסיוא המשנ רעייז

 .תוכלמ

 .ןענוגראפ טינ ןדיא יד טייקשידלעה יד טָא ךיוא ןבָאה םילָאווייט יד

 ןוא ןיינליואוו טזָאלענ ךיז ע'רוכש טולב ןופ יד ןבָאה רעצעלּפ עקינייא ןיא

 ךיוא סָאװ ,לארשי עמש רעשידיא רעד ןוא ,תופרש יד םורא טצנאטעג וליפא

 עכלעוו ,טפול ר"אמט רעד ןיא ןעיירשוצסיוא טביולרעד ןבָאה ןרָאטיזיווקניא

 ןעיירשסיוא ןדיא לָאמ סָאד זיא ,ןעוועג אמטמ םעטָא רעייז טימ ןבָאה םיאמט

 לייוו ,סנטייוורעד ןופ ןייטש טזומעג ןבָאה ןדיא .ןרָאװעג טביולרעד טשינ

 טרָאד זיא ייז ראפ זא ,גנונראוו א סלא טעשטשילבעג ןבָאה ןדרעווש עגנאל

 ,ןייטש טשינ ץאלּפ ןייא ןיא ןענעק םידש טימ ןשטנעמ ;ָאטשינ ץאלּפ ןייק

 .םידש ןופ טנעה יד ןיא זיא הלשממ יד ןוא

 ןופ ןעננוביירשאב נונעג ָאד רוטארעטיל רעטלא רעזנוא ןיא זיא סע

 רעטסערג רעד טימ ןבָאה םיאנוש ערעזנוא עכלעוו ףיוא ,ס'נפיוה רעטייש

 שדקמ ןבָאה ןדיא עכלעוו ףיוא ןוא ןרעוו טנערבראפ ןדיא טזָאלעגנ תוירזכא

 -רָאּפ ןיא ןוא עינאּפש ןיא רָאנ טשינ טנערבעג ןדיא טָאה ןעמ .ןעווענ םשה

 -יווקניא יד זיא טרָאד ?ייוו ,טנאקאב רעמ ןענייז רעדנעל ייווצ יד--- לאנוט

 טנערבעג טָאה ןעמ רעבָא--ננאל תורוד עיצוטיטסניא עקיטולב א ןעוועג עיציז

 ןיא -- טעטש עסיורנ עלא ןופ ןסאנ יד ןיא .רעדנעל ערעדנא ןיא ךיוא ןדיא

 ןצכערק ענעסירעגסיורא רעצרעה עטעדנואווראפ ןופ יד ךיז ןנָארט טפול רעייז

 טרָא ןייק ךיז ןענעק ןוא ןרערט סנּפָארט עטרעווילנראפ םורא ןעלנָאװ סע ןוא

 ערעזנוא ןופ שא סָאד ךיז טרענלאוו ביוטש רעייז ןיא ןוא ,ןעניפענ טשינ

 טנייה זיב ןענייז סָאװ ,גנונכערּפָא ןא ןוא ןוקית א טרעדָאפ סָאװ ,םישודק

 עינָאלָאריטראמ רעזנוא ןיא רעבָא רימ ןבָאה קיניי רעייז .ןעמוקענ טשינ

 עכלעוו ןוא טכאמענכרוד ןבָאה ןדיא עכלעוו ,ןדייל יד ןופ ןעננוביירשאב

 ַאד ןאראפ ןענייז סע .רעסאוו ךרוד רָאנ רעייפ ךרוד טשינ ןעמוקעג ןענייז

 ןָאדרָאנ רעטכיד רעסיורג רעד :ןעגנוביירשאב עכלעזא עקינייא טרָאד ןוא

 ."םי תולוצמב , דיל שיסאלק ןייז ןיא גנוביירשאב אזא ןבעגעג זנוא טָאה

 ףיוא ,ןפיש טביירשאב רע ,דרפס שורנ םעד רע טביירשאב דיל םעד ןיא

 .ןדיא ןענייז טנזיוט יירד יד ןוא עדנזייר טנזיוט יירד ךיז ןעניפעג סע עכלעוו

 לייוו ,ןענייז ייז רעוו ןסיוו לָאז ןעמ זא ,ןָאט וצ קוק א ייז ףיוא גונעג זיא סע



 יד ןופ ןפָאלטנא ןענייז סָאװ ,ןביוט עטקיטולבראפ יװ ןעזעגסיוא ןבָאה ייז

 ןזָאלבעג טרעוו סָאװ ,עניקעמ יו רָאנ ןשטנעמ ןייק יו טשינ בָארטסאי ןופ ?גענ

 ןענייז רעייפ םעד ןופ .לגעלפשערד םעד ןופ ּפעלק יד רעטנוא ןטניוו יד ןופ

 טסאמ םעד וצ קעווא ייז ןענייז הילת רעד ןופ ,רעסאוו םעד ףיוא ןפָאלטנא ייז

 -עג ןוא ןזָאלראפ דנאל ןייא ןבָאה סָאװ ,רעדירב ערעזנוא ןענייז סָאד .םיוב

 ןוא ,ןיינ ןליוו ייז דנאל ןכלעוו וצ ,קידנסיוו טינ ןיילא ,ןרעדנאוו ךיז טזָאל

 םעד ןופ ןושל םעד ןיא ךיוא ייז ןרעפטנע ?ןיהואוו ייז אב טנערפ ריא ןעוו

 זנוא רע לָאז ;ןייגנ רימ ןלעוו ןיהא ןגָארט זנוא טעװ טניוו רעד ואוו , ררושמ

 טָאג רָאנ ןעק ןעמ ביוא ,ברעמ ןייק ןּפעלשראפ זנוא רע לָאז ,חרזמ ןייק ןגָארט

 םייב רָאנ ןעק ןעמ ביוא .םורד ,ןופצ ,ברעמ ,חרזמ סנייא ץלא זנוא זיא ,ןעניד

 דרע ןלייא ריפ ןבעג רָאנ זנוא טעוװ ןעמ ביוא ןוא ןביולג םעד ןטיהּפָא ןבעל

 ,"טיוט ;ןכָאנ ןניילוצקעווא רענייב יד ואוו

 ןייז ןיא טנעמונאמ א טזָאלענרעביא זנוא טָאה ןָאדרָאג בייל הדוהי

 ןדייל יד רָאנ ,עינאּפש ןיא ןדיא יד ןופ ןדייל יד טשינ טביירשאב סָאװ ,דיל

 םורא ןרעדנאוו ,ןפיש יד ףיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,יד ןוא דרפס ילוג יד ןופ

 ןעלגָאװ ייז ,ןגיילוצקעווא ּפָאק םעד ואוו ץאלּפ א ןכוז ןוא ןע'מי יד רעביא

 ףיוא תונמחר ןעד טָאה רעוו ?ייוו ,ףוס רעד ןייז טעוו סָאװ טשינ ןסייוו רעבָא

 ?ענעסיוטשראפ יד ןביילקוצפיוא טיירג ןעד זיא רעוו ןוא ?קלָאפ ןעמירָא םעד

 עשידיא א ןופ טייקשידלעה יד ןביירשאב וצ ןסיוא רעמ זיא דיל סָאד רעכָא

 רעסעב זיא ןוא בייל ריא ןקיניירמואראפ טלָאװעג טשינ טָאה עכלעוו ,רעטכָאט

 םעד וצ ןבעגוצרעביא ךיז יו רעדייא ,םי ןיא ןעגנירּפשוצניירא טיירגנ ןעוועג

 ןגָאז ריא רָאנ זיא ףראד רע סָאװ זא ,טדערעגנייא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעפיש

 ץינאט םוצ יוװ םיא וצ ןיינ טעוו יז ןוא ןכאמ ךעלקילג ריא טעוװ רע זא ,טרָאװ א

 ,ןלייצרעד ריא טעוו רע ןעוו טרפב ,דובכ א ראפ ןטכארטאב ךָאנ סע טעוװ ןוא

 ריא רעביא ?יוו ןוא עביל רעקידנענערב-קידרעייפ א טימ ביל יז טָאה רע זא

 רע ,רעפיש רעד ,ראנ א ןבילבעג רעבָא זיא רע .,ןטיײרּפשסיױא ןעלנילפ ענייז

 .יורפ רעשידיא רעד ןופ טייקינייר יד ןוא טייקשידלעה יד טנעקעג טשינ טָאה

 עטציירעצ יד ןיא ןעגנורּפשעגניירא דיירפ טימ ןענייז רעטומ ריא טימ יז

 רעייז ןענייז םי ןופ ןזלעפ יד .ןענופעג רבק רעייז ןטרָאד ןבָאה ןוא סעלאווכ

 ןענייז ףאטיפע רעד ןוא ?מיה רעד זיא רבק רעייז ףיוא לָאפוק רעד ,הבצמ

 .ןרעטש יד

 ןעמָאנ םעד טימ דיל א טזָאלעג זנוא טָאה רעטכיד רעדנא ןא ךיוא

 ןעמָאנ םעד טיול ,שירעריפראפ זיא ןעמָאנ רעד ."םי םעד ןופ םזוב ן'פיוא,

 טרעוו סע ןכלעוו ןיא ,דיל שיטנאמָאר א סיוועג זיא סָאד זא ,ןעניימ ןעמ ןעק

 א סָאװ ,ןנינעגראפ םעד ןוא דיירפ יד ,עביל רעד ןופ טייקנייש יד ןעגנוזאב



 ןוא למיה ןשיוװצ ןניוא עדמערפ ןופ יירפ ןענייז ייז ןעוו טסינעג רָאּפ ביל

 ןוא סעלאווכ עדנצנאט ןופ םטיר םעד וצ טרעטשעגמוא ןענעק ןוא רעסאוו

 רעייז ןופ סמערָא יד ןיא ךיז ,סנרעטש עקיאורמוא ,עקידנצילב ןופ לקניפ םעד

 סָאד זא ,סיוא ךיז טזָאל ףוסל .םי םעד ןופ םזוב םעד ףיוא ,ןעבעגרעביא קילג

 רעד ןיא ףיש ן'פיוא ןציז עכלעוו ,ןדיא ןופ גנורעדליש עקירעיורט א זיא דיל

 ןרישזאסאּפ ערעדנא יד ןעוו ;קיטלינכיילג ןביילב ייז ןוא טקניז יז ןעוו טייצ

 ףיוא טרעווילנראפ ייז ןביילב ,ןעטער וצ ךיז ןעננוגנערטשנָא עסיורג ןכאמ

 רעד טמוק ?סָאוװראפ ייז טנערפ ןעמ ןעוו ןוא טשינ ךיז ןריר ןוא טרָא רעייז

 תולוצמב , קיפע ס'נָאדרָאנ ןיא ןפָארטעג ןבָאה רימ ןכלעוו ,רעפטנע רעבלעז

 ןטראוו ןעמעלא ףיוא ,ןייג וצ ןיהואוו ןסייוו עלא ,ןעמייה ןבָאה עלא ."םי

 יד זיא ןדיא יד ראפ רעבָא ןעמאנפיוא עקיצראה ,ןעננומראמוא עכעלדניירפ

 טרא ראפרעד זיא --- ,רעטומ ףיטש א יו רענרע ,עטלאק א ,עדמערפ א טלעוו

 .ןרעוו ןעקנורטרעד וליפא ןלָאז ייז ןעוו טשינ ייז

 ערעדנא ךָאנ ,רעדיל ערעדנא ךָאנ ןאראפ ךעלניישראוו ןענייז סע

 עכלעוו ,םי ן'פיוא ןדייל עשידיא יד טימ ןדנובראפ ןענייז סָאװ ןעננוביירשאב

 רעבָא זיא הפוקת רעזנוא .נונעג טשינ רעבָא ,םי רעד יו ףיט יוזא ןענייז

 -ראפ ןע'מי יד ףיוא תורצ ערעזנוא ןלעוו ריא ןיא סָאו ,םעד טימ שיסאלק

 ערעדנא ןיא םי ן'טימ גנודניבראפ ןיא ןדייל יד יו ץאלּפ רעמ ליפ ןעמענ

 -ענ ןשטנעמ רעטנזיוט עקילדנעצ ןענייז הפוקת רעזנוא ןיא ?ייוו ,תופוקת

 ןוא ןפיש יד ףיוא ןצעז ךיז ןוא רעדנעל-םייה ערעייז ןזָאלראפ וצ ןעגנואווצ

 ייז רעבָא ,ןניילקעווא ּפָאק ןדימ םעד ןענעק ןלָאז ייז ואוו רעדנעל עיינ ןכוז

 ןגיל ייז ןוא םישדח קעווא ןעיינ ראפרעד ןוא ןסָאלשעג ןרעיוט יד ןעניפעג

 .ןגָאלשוצ טשינ גערב ןייק וצ ךיז ןענעק ןוא ןפיש יד ףיוא

 ןשענעשענ יד רעכלעוו ןיא ,טייצ רעד וצ טנָאנ רעייז ךָאנ ןעייטש רימ

 ,עידעגארט עסיורג יד טָא ןרעדליש קירעהעג יו ןענעק לָאז ןעמ זא ,רָאפ ןעמוק

 טנָאז ןיילא רע יוװ ,סָאװ ןאמ א ןענופעג ךיז טָאה סע סָאװ ,טוג זיא ךָאד רעבָא

 -ענ ןוא ץראה ןייז ןופ טולב ןיא ןעקנוטענ רעדעפ ןייז טָאה ,תודע ךיז ףיוא

 סָאװ ,עידענארט רעד ןופ ננורעדליש ?קיטש א ןבעג וצ זנוא ןויסנ א טכאמ

 טָאה רעכלעוו ,םיובנשריק דוד טסייה רבחמ רעד ."םי ן'פיוא ןפיש , טסייה

 רעייז יו ,רנאשז ןרעדנא ןא ןופ םירפס ערעדנא טימ טריבורּפ ?זמ ןייז ןיוש

 -נשריק רוד דיא רעד ?ייוו ,טזייוואב ,"תופירח רעקיטסיינ רעזנוא ןופ , :ןעמָאנ

 -"תופירח ןעק רע ןוא רוטאדעטיל עטלא רעזנוא ןעק רע ןוא ןדמל א זיא םיוב

 טָאה רבחמ רעד זא ,ןזיוועג ןיוש ןבָאה רעכיב ענעי וליפא רעבָא ,ןביירש קיד

 א ןיא רעדליב ןרעדליש וצ יו טסייוו רע ןוא ןעּפ עכייר א ןוא גיוא ףראש א

 ענעננולעג טימ ןצונאב ךיז ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ךארּפש רעקיטפאז

 .ןעננורעדליש ענייז ןרעכייראב סָאװ ,ןרָאפאטעמ
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 -נשריק רעביירש רעד זנוא טיג "םי ן'פיוא ןפיש , ?כיב םעיינ םעד ןיא

 -יטציא רעד ןיא גנורעדנאוו רעשידיא רעד ןופ רעדליב יילרעלא רעביא םיוב

 טקאּפעגנָא ןענייז ןפיש .ןע'מי ענעדישראפ ,ןפיש ענעדישראפ ףיוא טייצ רעק

 נערב א ואוו ץעגרע ןנירק ןענעק ייז זיב גנאל םישדח טמענ סע ןוא ןדיא טימ

 ןעמ ןעוו ,ךעלקילג ןענייז ייז ןוא סיורא ךיז ןענ'בנג ןרישזאסאּפ ןכלעוו ףיוא

 -עגפיורא רעטייוו ייז ןרעוו ןעד ,ָאי ייז ןעמ טּפאכ םוראוו ,טשינ ייז טּפאכ

 עקיבייא ,סעלאווכ יד ןופ ןבירטענ רעטייוו ןרעוו ןוא ףיש רעד ףיוא ןפרָאװ

 -נאוו ,דנאל וצ דנאל ןופ טשינ ,רעבָא !דיא רעדנרעדנאוו רעד ,ננורעדנאוו

 .רערעדנאוו טרָאס רעדנא ןא זיא רע ,נערב וצ גערב ןופ רָאנ רע טרעד

 יד ןופ עטכישעג יד םיובנשריק טלייצרעד ,לטיּפאק ןטשרע ןייז ןיא

 רעמ ןרעוו ייז ;ןזייא ןוא לָאטש ןופ טיובעג טנייה ןרעוו סָאװ ,ןפיש ענרעדָאמ

 שטנעמ רעד עכלעוו ,ןטפארק ביירט עיינ ןופ רָאנ ןעלנעז ןופ ןבירטעג טינ

 -ענ טָאה ףיש יד יוזא יוװ זנוא טלייצרעד רע ;ןענופעג המכח ןייז טימ טָאה

 .ךלמה ךרד א ראפ ,ןקָארשעג רעירפ ךיז טָאה ןעמ ןכלעוו ראפ ,םי םעד טכאמ

 זיא םי רעד ;ןרעדנא םעד ןוא דנאל ןייא ןשיווצ קירב א ןרָאוװעג זיא םי רעד

 טלייט סָאװ ,טנורנּפָא ןא טשינ ,דנאל ןוא דנאל ןשיווצ הציחמ סיוא ןרָאװעג

 ןפיש .ןרעדנא ן'טימ דנאל ןייא ןופ גניר ס'גנוטפעהאב א רָאנ ,רעדנאנראפ

 קלָאפ ןייא ןופ ,ןרעדנא םוצ דנאל ןייא ןופ ןסורג ןעגנערב ןוא םי ן'פיוא ןרָאפ

 טרעוו לייט ןייא לייוו רעלעמש ןוא רעסערג טרעוו טלעוו יד .ןרעדנא םוצ

 .ןרעדנא םוצ רעטנָאנ

 ןוא ךיז ןעלטייק ןע'מי יד ןוא ןפאשאב טָאג טָאה ןע'מי ןביז עצנאג

 ,ןלאנאק ןפאשענ ןשטנעמ ןבָאה ,ןכָארבענּפָא ךיז טָאה לטייק סָאד ואוו .טרָאד

 חרזמ ןופ ןָא שטנעמ רעד טמוק ןע'מי יד ןופ ףליה רעד טימ .ןטפעהאב סָאװ

 -מיס א ןעוועג זיא ףיש יד .רערעדנא רעד וצ טלעוו קע ןייא ןופ ,ברעמ ןייק

 ןייז ןופ רָאנ טינ ,טסייג ס'גנודניפרעד ןכעלשטנעמ םעד ןופ רָאנ טינ לָאב

 א ךיוא רָאנ ,השבי יד זיולב טשינ ןוא ןע'מי יד ךיוא ןשרעהאב וצ טפארק

 עכלעוו ,טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד ןקינייאראפ וצ ןליוו ןייז ראפ לָאבמיס

 .ןרָאװעג טלייטעגרעדנאנראפ ןרעסאוו ךרוד ןענייז

 ענייש רָאֹּפ א רעייז םיובנשריק רעזנוא טָאה שענעעשעג רעד ןגעוו

 יד ןענייז :תורוש עקינייא ןריטיצ וצ ךימ ביולרעד ךיא עכלעוו ןופ --- ןטייז

 ןענייז ייז סָאװ ,ןגערב יד וצ ,ןרָאװעג הכרב א טייהשטנעמ רעד ראפ ןפיש

 יד ואוו ,לארעביא . . . טכארבענ עפש ןוא טייקיטכיל ייז ןבָאה ןעמואוושרעד



 סערגָארּפ ןוא עיצאזיליוויצ עכעלשטנעמ ייז ןבָאה ,טכיירגרעד ןבָאה ןפיש

 רעייז זיא ,ךוב םוצ ?טיט םעד טיג סָאװ ,לטיּפאק עטשרע סָאד . . . טכארבענ

 יד ןופ שיור םעד םיא ןיא טרעה ריא .ןבירשעג ךארּפש רעשיטעֶאּפ א ןיא

 טרָאד טעז ריא .סעלאווכ ףיוא יוװ ךיז ןנָארט רעטרעוו יד ,םי ןופ סעלאווכ

 . . . סיורג קיזיר ןסקָאוװענסיױוא ןפיש יד בילוצ זיא שטנעמ רעד יוװ רעדליב

 -כיל א ,רענייר א סעלאווכ יד ןופ םיוש םעד ןופ זיא שנעמ רעד :טכוד ךייא

 טימ ןוא ןגיוא עפיט ,סמערָא עקראטש עטיירב טימ ,ןעגנירּפשעגסיורא רעקיט

 וצ טנָאנ טימ טייוו ידכ ,ןע'מי יד ןשרעהאב וצ ?ליפעג ןראבגיזאבמוא ןא

 -ניירב קילג ןשטנעמ םעד ראפ ןלָאז ,דרע יד יו ,רעסאוו סָאד ידכ ,ןדניבראפ

 יד ןעמיוצ ןעמונעג לכש ןרָאלק ןייז טימ ןוא ץראה קיטומ ןייז טָאה רע .ןענ

 ןלָאז ייז זא ,ןטניוו עדליוו יד ןילּפיצסיד ןיא ןדניבנייא ,סעלאווכ עקידמרוטש

 רעייז ןביירט ןרעהפיוא ןלָאז ייז ןוא תונכס ערעייז טימ ןקערש טשינ רעמ

 סָאװ ,ןרעסאוו עטיירב ענייז ,םי םעד טינ טזָאלרעד רעכלעוו ליּפש ןכעלרעפעג

 .רעדניק ס'נשטנעמ יד ןעניד ,ןרָאװעג ןפאשאב ןשטנעמ םעד ראפ ןענייז

 יד טפיול ךעלטעלב עטשרע יד ןיא ואוו ,?טיּפאק ןבלעז םעד ןיא ןיוש רעבָא

 ,ץאלּפ טיירב א ףיוא סיורג לדרעפ גנוי א יו עטרעביושוצ א םורא דיירפ

 סָאװ ,טייצ רערעטסניפ רעזנוא ןופ זָאלב רעד ןליפ ןיוש ךיז טמענ ,סעצייל ןָא

 טכיל סָאד ןשָאלעגסיוא ןוא םי ן'פיוא ךיוא טײרּפשענסיױא סנטָאש עריא טָאה

 ןע'מי יד רעביא ןרעיוה ןעמונעג טָאה שינרעטסניפ עפיט א .ןפיש יד ןופ

 ןיא ,טנורנּפָא םעד ןופ רָאנ טנורנּפָא ס'מי םעד ןופ טשינ טמוק יד רעבָא

 סָאװ ,השבי רעד ןופ ךיז טנָארט יד ,ןלאפענניירא זיא טייהשטנעמ יד ןכלעוו

 ןוא יאדמשא ןופ ,הלבח יכאלמ ןופ טשרעהאב טרעוו ריא ןופ לייט רעסיורג א

 ?ןעשעג זיא סָאוו .היפונכ ןייז

 ןשטנעמ טימ ןפיש יד ךיז ןעיירד זָאלליצ -- טרעדליש םיובנשריק

 ןשיווצ שינרעטסניפ םי ןפיט ן'פיוא ןטאנָאמ ןוא ןכָאװ ןעמיווש ,םי םורא

 ןע'מי ףיוא ןפיש ערעטסניפ עקיליורגנ יד ךיז ןּפעלש . . . רעסאוו ןוא ?מיה

 ,טשינ ןעניפעג ייז רעבָא . . . דרע ?קיטש א ץעגרע ןכוז ,רעסאוו טיירב ןיא

 !סָאלשענּפָא ןשטנעמ יד טימ ףיש יד טרעוו ,נערב א וצ ןעמוק ייז ןעוו לייוו

 ןזָאלראפ וצ רעכינ סָאװ ייז טנניווצ ןעמ ןוא םיערוצמ ןעוועג ןטלָאװ ייז יו

 .ֹורּפֶא ןוא רעהפיוא ןָא םי ן'פיוא ןעמיווש ןזָאל וצ ךיז קירוצ ,ןפאה םעד

 ףיוא ןשטנעמ יד סָאד ןענייז רעוו :ענארפ עטלא יד טנערפ םיובנשריק דוד

 רעד ?ןרעוו וצ טלדנאהאב ךעלרעדיוש יוזא ייז טמוק סָאװראפ ?ןפיש יד

 ןעננאגאב דניז עפיט א ןבָאה ןשטנעמ יד :רעפטנע רעטלא רעד זיא רעפטנע

 ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ייז סָאװ זיא דניז רעייז ,ןָא טרובעגנ רעייז ןופ ךָאנ

 .ןדיא ןבילבעגנ ןענייז ןוא ןדיא

 טשינ סעיינ ןייק ןעמ ןעק ָאד שטָאכ ,לכיב םעד ןיא ל?טיּפאק ןייפ א
 -סיוא ןבָאה ןדיא יד סָאװ ,קילגמוא רָאי ןכיז יד ןופ גנוביירשאב יד זיא ,ןגָאז



 םיובנשריק .טכאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא רעלטיה קאינאמ רעד טניז ןענאטשעג

 ןעמ עכלעוו ,עיניל-ריקראמעד יד זא ,ןָא ףיורעד טכער טימ טזייוו ןוא ,טסייוו

 -ישזאמיא ןא זיא ,קלָאפ ןשטייד םעד ןוא גנוריגער יצאנ רעד ןשיווצ ןעיצ ליוװ

 ןופ ,עיניל ָאנישזאמ א זיא סע זא ,ןגָאז ךיוא ןעמ ןעק טנייה ,עיניל ערענ

 ,טביולג רבחמ רעד .ןפָאלטנא ןבעל טימ םיוק ןענייז ןטאדלאס יד רעכקעוו

 רעד לייו ,טצאלּפענסיורא טָאה םזירעלטיה ןוא רעלטיה ריוושעג רעד זא

 סָאװ ,קלָאפ א זא ,טביולג רע .טליופעגכרוד זיא םזינאגרָא ס'קלָאפ רעשטייד

 סע ןכלעוו ףיוא ,ןפיוה רעטייש א םורא םידש יוװ ןצנאט ןענעק רעדניק ענייז

 ןכעלשטנעמ ןופ טפורפ יד ןענייז רעטעלב ערעייז סָאװ ,רעכיב יד ןענעדב

 ןוא רוטלוק רעכעלשטנעמ ןופ טקודָארּפ א ןענייז ,ןסיוו ןכעלשטנעמ ,ינעשז

 עינרענע רעשירעפּפעש רעד ףיוא תודע ןגָאז סָאװ ,עיצאזיליוויצ רעכעלשטנעמ

 יצאנ יד ןוא ןעקנוזעג קירעדינ רעייז זיא קלָאפ אזא זא ,תורוד רעטרעדנוה ןופ

 ןיא ךיוא רעבָא ,טסייג ןייז ןופ קורדסיוא רעקיטכיר רעד תמאב זיא גנוריגער

 .ךוב ןייז ןופ וויטָאמ טּפיוה םעד טשינ רכחמ רעד טסעגראפ ?טיּפאק םעד

 -נואווצעגנ ןבָאה סיצאנ עשיטסידאס יד יוװ םעד ךָאנ זא ,רעטייוו ,טנָאמרעד רע

 יד ןוא ןפיש ףיוא טצעזעג ךיז ייז ןבָאה ,ןזָאלראפ וצ דנאל סָאד ןדיא יד ןענ

 ןרָאװעג ןענייז ,ץאלּפ ס'גנוטער רעקיצנייא רעייז ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןפיש

 .תוסיפת רָאנ םי ן'פיוא ןעמוַאװשעג ןבָאה ןפיש טשינ ,תוסיפת ערעטסניפ

 ןענאטשאב זיא סָאװ ,שזאנאב רעייז טימ ןפיש עדנמיוושמורא ,עזָאלליצ יד

 -עגנָא ןבָאה ,טײקננָאלשרעד ןוא קילנמוא ,טייקיזָאלצוש ,טייקיזָאלפליה ןופ

 לייוו ,והובו והות א וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ זא ,הרושב !ערעטסניפ יד טגָאז

 -השעמ רעייז ,ןפאשעג ןבָאה טלאטשעג ס'טָאג ןיא ןשטנעמ עכלעוו ,טלעוו יד

 ביוא -- ,ןרערט ןוא טולב ןופ לובמ א ןיא רעטנוא טיינ רעדנואוו-תישארב

 .ןייגרעטנוא יז ףראד ,רעטנוא טשינ טיינ יז

 .טלעוו רעיינ רעד ןיא ךיז טנָאמרעד רבחמ רעד -- םי ן'פיוא ןפיש

 ןופ ןרָאװעג ןפאשעג זיא סָאװ ,טלעוו עיינ יד .ףיש ןופ טקודָארּפ א זיא יד

 ליפיוזא ריא ףיוא טָאה ןעמ ?ייוו ,ןפורעג יוזא יז טָאה ןעמ ןוא רעטלא רעד

 -- שרעדנא ןצנאנניא זיא טלעוו עיינ יד טָא טניימענ ןוא טגיילעג גנונפָאה

 ,"סיאול טנייס , ףיש רעד ןיא ךיז טנָאמרעד רע .יוזא טינ רעבָא זיא סָאד

 -ניירא יז לָאז ןעמ זא ,ןטעבענ ןוא טּפאלקענ ,אבוק ןייק ןעמוקעג זיא עכלעוו

 סעגערב יד וצ ןעמוקענ יז זיא .טזָאלענניירא טשינ יז טָאה ןעמ ןוא ןזָאל

 ןעמ ביוא .טזָאלעגניירא טשינ יז ןעמ טָאה ָאד ךיוא ןוא עקירעמא ןופצ ןופ

 ןעמ ףראד ,ןעקנוזענ שילארָאמ זיא טייצ רעזנוא טייוו יו ףיוא שוריּפ א ליוו

 טנייס , ףיש יד ןענָאמרעד וצ גונענ זיא סע ,ןביירש טשינ רעכיב עבָארג ןייק

 ןופ טלעוו טיינ יד זיא שרעדנא ליפ םגה זא ,ןנווצרעביא וצ ךיז ידכ  סואוי

 וצ טמוק סע ןעוו רעבָא ,טלעוו עיינ יד ןייז לָאז טשטנעבעג ןוא ,רעטלא רעד



 עשי'נלזג עריא ךיז ןיא ןייז וצ רבונ קיאייפ טשינ טלעוו עיינ יד וליפא זיא ןדיא

 .טלעוו עטלא יד יו רענעש טשינ ,רעסעב טשינ טלדנאה יז ןוא ןטקניטסניא

 עטסצראווש יד ןיא זא ,טנָאז רע ןעוו ,טכערענ רעכיז זיא םיובנשריק ןוא

 -עג עכעלקילגמוא סָאד ןרעוו ןבירשראפ טעוװ עטכישעג רעזנוא ןופ רעטעלב

 עקירעמא דנאל ןעיירפ םעד טעוו סָאװ ,"סיאול טנייס , ףיש רעד ןופ שינעעש

 .ןפאשראפ טשינ רובכ ןייק רעכיז

 עקירעיורט יד ףיוא רבחמ רעד טמיווש ,ןדנובראפ שינָאל ,רעטייוו ןוא

 ךיוא .ןפאש ןעייג רימ סָאװ ,דנאליינ-טלא םעד וצ טלעוו רעיינ רעד ןופ ןפיש

 הדוהי ןָא רבחמ רעד ךיז טנָאמרעד טשרעהוצ .ןפיש טימ השעמ א זיא טרָאד

 ,דנאל םעד וצ ןעמוק לָאז רע ידכ ,ףיש א ףיוא טצעזענ ךיז טָאה סָאװ ,יולה

 -ופעגקירוצ ידכ ןרָאפעג דנאל םענעי ןיא זיא רע .ןעוועג זיא ץראה ןייז ואוו

 ךיז טביוה ?טיּפאק סָאד .טראוועג םיא ףיוא טרָאד טָאה סָאװ ,ץראה ןייז ןענ

 רעד ."הניפסה ,ילע , דיל יולה הדוהי םעד ןופ רעטרעוו עצלָאטש יד טימ ןָא

 ףיש ענעי ןיוש .דיל םי עש'יולה הדוהי עטמיראב סָאד ָאד טריטיצ רבחמ

 עלא ףיוא ןעוו ,עכעלקילנ א ,טייצ א ןעמוק טעװ סע זא ,טנָאמרעד זנוא טָאה

 ידכ ,טייהיירפ עקיטשרוד ךָאנ ,ןרענָאיּפ-ןדיא ןרָאפ דיירפ טימ ןלעװ ןפיש

 ,ןפיש עקיטכיל ןענייז סָאד ,םי ן'פיוא ןפיש ..דנאל ענעגייא סָאד ןעיובפיוא

 ס'גנונפָאה ןעלנילפ ענעדייז ףיוא יוװ ךיז ןגנָארט ייז ןופ סָאװ ,ןצאלאּפ ע'תמא

 .ןעננוזעג ייז טָאה רע יו ,חסונ יולה הדוהי םעד ןיא רעדיל

 טָאה .ןעמוקעג ןיוש זיא טייצ עכילקילג ענעי זא ,רימ ןבָאה טנכערעג

 רעזנוא ןעיובפיוא ןזָאל זנוא טעוװ יז זא ,ןכָארּפשראפ טשינ דנאלגנע ןעד זנוא

 עשירָאטסיה רעזנוא טנעקרענא טשינ רעקלעפ יד ןעד ןבָאה ?הנידמ ענענייא

 טשינ רעקלעפ קיצפופ ןוא ייווצ ןעד ןבָאה ?דנאל ןשירָאטסיה םעד ףיוא טכער

 ןבירשעג זיא סע ןכלעוו ןיא ,טאדנאמ םעד ףיוא המיתח רעייז טניילענקעווא

 טרָאד טכער סָאד ןבָאה רימ ןוא זנוא וצ טרעהענ לארשי ץרא זא ,ןרָאװעג

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיצאראלקעד רופלאב רעד ךָאנ ?ןעיוב וצ םייה רעזנוא

 אתלחתא , סלא טנכייצאב תובהלתה רעזנוא ןיא ןבָאה רימ עכלעוו ,הפוקת א

 -ַארעה ןכעלנייווענרעסיוא ןזיוואב דנאל רעזנוא ןיא ןבָאה ןדיא יד ."הלואנד

 סע .דרע עקילייה יד טרעפטכורפאב ייז ןבָאה סייווש ןוא טולב טימ ;םזיא

 םעד ןייטשראפ וצ קיטכיר ידכ ,לדיל עשי'צולח סָאד ןעקנעדענ וצ גונעגנ זיא

 ייז .דנאל רעזנוא ןבעלפיוא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןרענָאיּפ יד ןופ טסיינ

 זיא ןבראטש וליפא !ונצראב תומל בוט ,ונצראב תויחל בוט :ןעגנוזעג ןבָאה

 ?ןרָאװעגנ גנונפָאה רעד ןופ זיא סָאװ .דנאל ןיא זנוא אב טונ

 ןייז ףיוא רעבָא ןסייוו עלא סָאװ סָאד זנוא טלייצרעד רבחמ רעד

 סָאד ךָאנ סנייא ןעמוקענ ןענייז עכלעוו ,סעיסימָאק יד ןנעוו .טרָא םענענייא



 ןוא ,טאדנאמ םעד ןופ עֶלָאּפ א ןדיינשוצּפָא הנווכ רעזייב רעד טימ ערעדנא

 רימ ןבָאה ךאד ,טאדנאמ ןופ קיטש יינ א ןסירענּפָא לָאמ עלא יקאט ןבָאה ייז

 םענעי ןיא רעדנואוו ןזיוואב ןבָאה רימ ןוא ןבענעגפיוא טשינ ליצ רעזנוא

 טָא רעבָא .טכאמ ןטאדנאמ רעד ןופ גנואיצאב ענייש טינ רָאנ יד ץָארט ,דנאל

 ןוא םזירעלטיה ןוא רעלטיה ןופ רָאי עכעלקילגמוא ןביז יד ןעמוקעג ןענייז

 דנאל רעזנוא ןופ ןריט יד סנטסקינייוו זא ,טביולנענ טכער טימ ןבָאה ןדיא

 טימ טָאה ןעמ סָאװ ,רעדירב עכעלקילנמוא ערעזנוא ראפ ןענפע ךיז ןלעוו

 סָאװ רעבָא ,דנאל םייה רעייז ןופ ןבירטעגסיורא רעטיר ענרעזייא עקידרעייפ

 ןרָאפ ךיז טזָאלעג ,ןפיש יד ףיוא ףיורא ןענייז ןדיא ?טזָאלעגסיוא ךיז טָאה

 יד ,דנאלגנע טָאה ףוסל ןוא נערב םענענייא םעד וצ ,דנאל םענעגייא םעד וצ

 ןופ ייז ןוא גערב םוצ ןעמוק ייז טזָאלרעד טשינ ןע'מי יד רעביא ןירעשרעה

 ןבָאה ייז ואוו ,םי םעד ןופ םזוב ן'פיוא סעקינ'דנו-ענ יד .ןבירטראפ ןטרָאד

 רעטכיד רעד עכלעוו ןדיא ענעי וצ ךילנע ןעוועג ןענייז ,םישדח ןענופענ ךיז

 עטצעל רעייז ןעניפעג וצ טיירגנ ןעוועג ןענייז ייז ךיוא ,טביירשאב דלעפנזָאר

 עסיורנ יד ןבעלוצכרוד ןפראד טסינ ידכ ,םי םער ןוֿפ שינעפיט רעד .ןיא ור

 -רמולכ יד ןענייז דנאל םענענייא םעד ןופ ןריט .יד ייב וליפא זא ,גנושיוטנא

 עטלּפָאד טימ ןרעיוט יד ייב ןעייטש סָאװ ,הלבח יכאלמ ןרָאװעג טניירפ עקיטש

 ןעמוקניירא טשינ תושפנ עשידיא עכעלקילגמוא ערעזנוא ןזָאל ןוא ןדרעווש

 סיוא טפור רבחמ רעד .ןפאשעגנ ןבאה ןיילא ןדיא רימ סָאװ ,ןדע ןג םעד ןיא

 ,טביולנ רבחמ רעד .."ינֿמר המהו יבהאמל יתארק , ןנוקמ ןוֿפ רעטרעוו יד

 ץנאג א ךָאד זיא יז ,רעטרעוו יד ןשטייטראפ טשינ דנאלגנע ףראד רע זא

 ןסיוו ןפראד רעדנעלננע יד .ך"נת םוצ טמוק סע ןעוו ,עקידווענעק-ליואוו

 .טשינ ןרעפטנע טניירפ ןוא טניירפ וצ טפור ןעמ ןעוו טניימ סע סָאװ

 דעסעב טשינ ןוא ?לארשידץרא םורא ןפיש יד טימ ןעוועג סָאד זיא יוזא

 טעמדיוו רבחמ רעד רעכלעוו ,ץנערעפנָאק רענאיווע רעד ףיוא ןעוועגנ סע זיא

 רעדנעל ןגירק ןנעוו טלדנאהעגנ ךיז טָאה טרָאד ךיוא לייוו ,לטיּפאק ןצנאג א

 ?ןעשעג טרָאד זיא סָאװ ןוא ,םיה תונידמב רעדנעל ,קלָאפ ןשידיא םעד ראפ

 סָאװ ,רעקלעפ קיסיירד ןֹוא עכעלטע .רקפה ןענייז ןדיא .ןעשענ זיא טשינרָאנ

 ןענעק סָאװ ,רעדנעל ערעייז ןיא ןבָאה ,ץנערעּפנַאק רענעי וצ ןעמוקענ ןענייז

 ראפ ץאלּפ ןייק ןעניפעג טנעקעג טשינ ,ןשטנעמ ןָאיליב ייווצ ךָאנ ןעמענניירא

 ,ןעניואוו ייז ואוו ,רעדנעל יד ןופ ןפיולטנא ןזומ עכלעוו ,ןדיא ןָאילימ רַאַּפ א

 .ןפיש ףיוא ןעלנַאװ יו רָאנ הרירב ערעדנא ןייק טשינ סע עכלעוו ראפ ןוא

 טרעוו ץראה רעייז ןוא זָאלליצ םורא רעטייוו עכעלקילנמוא יד ייז ןעלגָאװ

 יא רעטסניפ .,ל?נילפ סגנונפָאה א ןופ טינ םיוז ןייז וליפא ,טריראב טשינ

 .טלעוו רעייז

 ןרָאװעג ןבירשעג זיא עכלעוו ,הכיא תליגמ יד טָא --- םי ףיוא ןפיש
 רעד .עטָאנ רעקירעיורט רעייז א טימ ךיוא ךיז טקידנע ,ןרערט עקידוז טימ



 עקירעיורט רעייז וצ טמוק רע .ןשטנעמ םעד ןיא טלפייווצראפ טָאה רבחמ

 ןייז ,עיצאזיליוויצ עצנאג יד ,טירשרָאפ רעצנאג רעד זא ,טביולג רע .ןסולש

 ךעלקילג טשינ ןשטנעמ םעד ןבָאה ןעגנודניפרעד עליפ ענייז ןוא טפאשנסיוו

 ןבילבעג זיא שטנעמ רעד זא ,טניימ רע ;טכאמעג רעסעב טשינ ןוא טכאמעג

 טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עפוטש רעד ןופ ןביוהעגפיוא טשינ ךיז טָאה ,היח א

 ס'רבהמ םעד טימ ןומ ןעמ .ןרָאװעג ןפאשאב זיא רע תעשב ןענופעג ךיז

 ןליפא זא ,טסייוו רע ןוא יקב א זיא רבחמ רעד .ןייז םיכסמ טשינ ריפפיוא

 -נאדעג ןגָארטעג ךיז ןבָאה סע ּפָאק ןיא ןעמעוו אב ,תלהק יוװ טסימיסעּפ אזא

 ךוב-?פייווצ ןייז טזָאלעגסיױוא ןגעווטסעדנופ טָאה ,עצראווש ןעָארק יװ ןעק

 ףיוא טָאג א ָאד זיא סע זא ,קוסּפ םעד טימ רָאנ ,גנולפייווצראפ טימ טשינ

 ןיוש טעװ רע ןוא םיא ןופ זיא ןרָאװעג ןפאשעגנ זיא סָאװ ץלא זא ,טלעוו רעד

 :זנוא אב טייטש יוװ רעבָא ,טייצ רעקיטכיר רעד ןיא קסּפ ןייז טימ ןעמוקסיורא

 ."ןרעצ לע ספתנ םדא ןיא,

 רעטיב יוזא טָאה םיובנשריק רבחמ רעד סָאוװראפ ןייטשראפ ןעק ןעמ

 ן'פיוא ןפיש יד , זא ןביולג רימ זא ,ןנָאז ךאד םיא געמ ןעמ רעבָא ,טליפעג

 ,ןעמוק ןלעוו ןטייצ ערעסעב .גערב א וצ ןנָאלשוצ לָאמא ךָאנ ןיז ןלעוװ "םי

 רעד ןעוו ,טייצ רערעטיב רענעי ןופ קנעדנָא ןא ןייז לכיב ןייז טעוו טלָאמעד

 ןגעוטסעדנופ ןוא םי םעד ןופ רעפיט ןעוועג זיא קלָאפ ןשידיא ןופ ךָארב

 סנבעל ןטנוזעג רעייז טימ רָאנ םי ןיא ןעגנורּפשענ טשינ ןיז ענייז ןענייז

 -נאוו ייז ןגעמ זא ,ןביולנ םעד ןיא טלגָאװעג ןפיש ףיוא ייז ןבָאה טקניטסניא

 טעוו סָאװ ,ןפאה א טיירנעגוצ ןיוש טייטש ואוו ץעגרע רעבָא ,גנאל יו ןרעד

 ןוא רעדניק ענענייא יו ןעמענפיוא ,ןעמוק טעװ טייצ עקיטכיר יד ןעוו ,ייז

 ,טרעשאב זיא סע ןוא .יירפ ןבעל ןוא ןעמעטָא וצ טייקכעלנעמ יד ייז ןבעג

 רעד ךָאנ לָאז ,ןרערט ןוא טולב ןופ ןע'מי ךרוד קידנזיירּפש קלאפ רעזנוא זא

 -ּפָארא ךיז ןופ טָאה יז סָאװ ,ןיורק עכעלטעג יד ןעגניירבקירוצ טייהשטנעמ

 .טיוק ןוא טסימ ןיא טציא ךיז טרענלאוו עכלעוו ןוא ןפרָאװעג

 וו ו ןעמוק טעװ טייצ ענעי

 .גרעברלַאג .בא

 ,1940 ,ןט15 טסוגיוא ,קרָאי וינ
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 םי ןפיוא ןעפיש ןערָאפ

 עטלעצרָאוװעגנייא דרע רעד ןיא ףיט עטלא רעייז ןבָאה רעדלעוו יד טשינ

 רעייז ןעבָאה רעדלעפ יד טשינ ,ייז ןעיוב וצ ןעבעגענ סעבמעד עניטכעמ

 ןעטניוו יד ףיוא טינ ןוא ,ןעבעוו וצ ןעלגעז עסיורג ייז ראפ ןעבעגענ סקאלפ

 .םי ןפיוא ןעפיש יד --- ?עיצ םוצ ייז ןעריפ וצ ייז ןעטראוו

 סָאד ןוא ,טיובעג שנעמ ןופ ייז ןערעוו ,ןעזייא ןוא לָאטש ןעטסעפ ןופ

 וצ טפארק ריפ עניטכעמ יד רעסאוו ןופ ןעלױּפַאב שנעמ רעד טָאה רעייפ

 .ןעפאש

 טעוװועטנורגרעד ,ןעשרעהַאב ןעביוהעגנָא דרע יד טָאה שנעמ רעד ןעוו

 -סקע וצ ןעביוהעגנָא ייז ןוא רעמיטכייר רוטַאנ עגיזיר ערעייהעגנוא יד וצ ךיז

 קערש רעד םי רעסיורג רעד זיא ,טייהנעדירפוצ ןוא קילג ןייז ראפ ןעריטאולּפ

 .ןעבילבענ שנעמ ןראפ שינרעטסניפ רעד ןיא

 טלעוו יד ?לכש ןייז טימ ,גיטסייג ןעגיטשעג ,שנעמ רעד זיא ןעסקאוועגסיוא

 ןיא םיא ראפ ,טנאּפשעננייא תוחוכ רוטַאנ יד ,סונעג ןייז ראפ ,ןעמונעגנייא

 ענייז טימ םי רעסיורג ניזיר רעד ןעגרָאבראפ ןוא ןעליוהראפ ןעבילבענ רעבָא

 .ןעגערב עטייוו ןיא ןעסָאגענסיױוא רעסאוו עפיט עטיירב

 טשרָאפעג ןוא טכארטעג ,קעווא טרעדנוה רָאי ךָאנ ,טרעדנוה רָאי ןענעז

 טרידוטש ,ןעגערב עכאלדנענוא ענייז ןענעוו ןוא םי ןעגעוו שנעמ רעד טָאה

 זא טליפעג ,םי ןופ טייקטיירב ןוא טייקטייוו ,טייקפיט יד ןעגעוו ,טנערעלעג ןוא

 עריא ןיא דרע רעד ןיא זיולב טינ טניל שנעמ ןראפ קילג ע'תמא עסיורג סָאד

 רעד ןוא םי ןערעטסניפ ןעירעטסימ ןעסיורג םעד ןיא רעכיג רָאנ ,רעמיטכייר

 ןייז ףיוא ןערָאפוצמורא טרעטשעננוא יירפ ,טייקכאלגנעמ יד ןעפאש -- רקיע

 .ןעציירקוצכרוד סעילאווכ ענידמרוטש ניד'ארומ ענייז .ךאלפרעביוא

 -ראפ טלא עטעוועדנופעגנייא -- שנעמ רעד ךיז טָאה טכארטרעד ןוא

 סקַאלפ ןופ ןענעז ןעלגעז ןוא ןערָאװענ טקַאהעגסיױא ןענעז סעבמעד עטלעצרָאװ

 .םי ןפיוא ןערָאפ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעפיש ןוא ןערָאװעג טכאמעג רעדלעפ ןופ
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 ךיז ןעבָאה ןעגערב םי .ןעגנאגעגפיוא טלעוו רעד ףיוא ןעבעל יינ א זיא

 יד זיא רעסערג ,ןעּפמורשעגנייא ןענעז ןעסָאנסיוא רעסאוו עסיורנ ,טרעטנענרעד

 רעדנעל עיינ ,ןעדנובראפ דנאל טימ רנאל ןעבָאה ןעפיש ,ןערָאװענ טלעוו

 לעדנַאה ,טרעטנענרעד ךיז ןעבָאה רעקלעפ עדמערפ ,טנעפעעג ךיז ןעבָאה

 ךאלשנעמ ןוא ,טרעסערגראפ ךיז ןעסיוו רעכאלשנעמ רעד ,טילבוצ ךיז טָאה

 .טרעמראפ טייהנעדירפוצ ןוא קילג

 -עסאוו יד ןופ טייקליטש יד ןיא ןעוועג ןעפיש יד רעבָא ןענעז גיגנעהבָא

 טנעקעג טינ ייז ןעבָאה טייוו וצ ןעגערב יד ןופ .טניוו ןופ ןעזָאלב ןיא ,ןער

 ןוא ןעבילבראפ םי ןופ טייקטייוו יד זיא ןעגרָאבראפ ןוא רעטסניפ ,ןערָאפ

 ,החונמ רעגיד'הבחרהב עטרעטשעג ןייז ףיוא טרעזייבוצ ךיז טָאה םי רעד ןעוו

 יד טימ ןוא טרעדיילשעג ןערעסאוו יד ןיא סעילאווכ עגידמרוטש ענייז רע טָאה

 -יט ןייז ןיא ןעפיש יד ןוא ןעכָארבוצ ןעפיש ןופ ןעלגעז יד טניוו ןופ ףליהטימ

 .ןעגנילשראפ שינעפ

 ןייז טימ ,ןעגיטשעג טָאה טסיינ ןייז ,שנעמ רעד טָאה טריסערגָארּפ ןוא

 ןעטענאלּפ עשילמיה יד ,ןעטסעמ וצ םיור ןוא טייצ ןעביוהעגנָא רע טָאה חומ

 ןייז טימ ,טנַאּפשעגננייא ןעגעוו הבוט ןייז ראפ תוחוכ רוטַאנ יד ,טכיירגרעד

 -ָאװועג טלעוו רעד רעביא רעשרעה רעד ,ןעמונעגנייא טלעוו יד לכש ןוא המכח

 רעניימעגלא רעד ןופ קילג םעד ראפ זא שנעמ רעד טליפרעד טָאה ,ןער

 םי ןופ שינרעטסניפ יד ,ןעשרעהַאב םי םעד טגנידאבמוא רע זומ טייהשנעמ

 ןעגערב םי עטסטייוו יד ,ןעדניבראפ ןעגערב עטנָאנ טימ עטייוו ,ןעטכיילכרוד

 ךיילג שנעמ ןראפ ןעלָאז רעסאוו ןוא דרע ,טלעו עצנאג יד ,ןעכיירגרעד

 טינ ןעלָאז ןעטניוו עדליוו ןוא סעילאווכ םי ענידמרוטש עדנעזיורב יד ,ןייז

 -יירב יד ןוא םי ןרעביא רעשרעה יד ןערעהפיוא ןוא ראפעג רעייז טימ ןעקערש

 סָאד לָאז םי רעד זא ,שנעמ רעד טָאה ןעליױפַאב ןוא ןייז וצ ןערעסאוו עט

 טפארק ריפ עניטכעמ יד רעייפ ןכרוד לָאז רעסאוו סָאד ןוא ןעגָארט ןעזייא

 .םי ןפיוא ןערָאפ ןעזייא ןוא לָאטש ןופ טיובעג ןעפיש ןוא ןעפאש

 .רעייפ סָאד ןוא רעפסאוו סָאד --- טשרעהַאב עדייב טָאה שנעמ רעד

 -נירדניירא םי ןופ שינרעטסניפ עפיט יד ןיא ןעביוהעגנָא ןעפיש ןעבָאה

 -ענ ןוא טכוזעג ,לכש ןעכאלשנעמ ןופ טייקניטכיל יד ךיז טימ טריפענ .ןעג

 שנעמ רעד ךיז טָאה טראנעגבָא טינ ןוא ןעגערב טייז ערעדנא עטייוו יד טשרָאפ

 !עטלעוו עיינ ,רעדנעל עיינ ,ןעפיש יד קנאד א ,שנעמ רעד טָאה טקעדטנא --
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 ןעפיש יד ןעבָאה שינרעטסניפ םי עקיד עטיירב יד ךרוד .ןעשנעמ עיינ ןוא

 עיינ עסיורג א ,ןערָאװעג םי ןפיוא זיא גיטכיל ,ןעדנוצעגנָא לעקאפ ןעניטכיל א

 -אלשנעמ ןראפ דרע רערעמ ,ןערָאװעג טקעדנא זיא םי טייז רענעי ףיוא טלעוו

 תורצוא ערעסערג ,זייּפש רעמ ,ןעמעטָא וצ טפול רעמ ,ןעטערט םוצ סופ ןעכ

 -עגסיוא טנאניג רעניטסייג א זיא שנעמ רעד ןוא ןעבעל עכאלשנעמ סָאד ראפ

 ףיוא ,דנאל וצ דנאל ןופ םי ןכרוד יירפ טרָאפ ,םימי יד טשרעהַאב -- ןעסקאוו

 .ןעזייא ןוא לָאטש ןופ ןעפיש עטיובעגפיוא ענייז

 ןעגערב יד וצ .ןערָאװעג הכרב א טייהשנעמ יד ראפ ןעפיש יד ןענעז

 .טכארבענ עפש ןוא טייקניטכיל ייז ןעבָאה ,ןעמיוושרעד ןענעז ייז ןיהוָאו

 טָאה דרע יד ,סיפ עכאלשנעמ עשירפ טימ ןעגערב םי ךיז ןעבָאה טיירפרעד

 ענעפָא טימ ןעשנעמ ענעמוקעגנָא שירפ ןעבָאה רעדנעל ,טשוקעג טירט ערעייז

 ןענַאטשעג רעדנעל ןענעז ןעפָא ,יירפ ,ייז טזלאהעג ןוא טּפאכעגניירא סמערָא

 ןיא תוירבדמ עטסיוו ןענעז .ןערָאפענניירא ןעשנעמ ןענעז ןעטייז עלא ןופ ןוא

 תורצוא ענעטלַאהַאב דרע רעד ןיא ףיט ,ןערָאװעג טלעדנאווראפ ס'גדע ןנ

 טנעה עכאלשנעמ ךרוד ןענעז רעדלעפ עטסוּפ ,ןערָאװעג ןעבָארגעגפיוא ןענעז

 -ערגָארּפ ,ןערָאװעג ניטכעמ ןוא קראטש ןענעז רעדנעל ,ןערָאװעג רַאבטכורפ

 .רענעטירשעגרָאפ ןוא רעוויס

 -וליוויצ עכאלשנעמ ייז ןעבָאה טכיירנענ ןעבָאה ןעפיש יד ואוו לארעביא

 ןעבָאה םי םעד ןעציירקכרוד רעייז טימ .טכארבעג טימ סערגָארּפ ןוא עיצאז

 טייז רענעי ףיוא ןעבָאה רָאנ ,טנָאיראפ םי ןופ שינרעטסניפ יד זיולב טינ ייז

 -נָא טירשרָאפ ןוא עיצאזיליוויצ עכַאלשנעמ ןופ לעקאפ ןעגיטכיל םעד ןענערב

 .ןעדנוצעג

 ןעגנערב ןעפיש יד סָאװ קילג ןוא הכרב יד ןהעזעגנייא טָאה שנעמ רעד זא

 ןעיוב וצ ןעביוהעגנָא ןעפיש עשיטנאניג עגיזיר רע טָאה ,טייהשנעמ עצנאג יד

 ,טלעוו רעד ןופ ןעלקניוו ריפ עלא ןיא ייז ןעקישוצ ןוא

 ,ןעשנעמ עגיטפערק עגנוי ,טריפעג דנאל וצ דנאל ןופ ,ןעפיש יד ןעבָאה

 לופ רעצרעה עגנוי ,עלופטנַאלַאט ןוא עשירעפעש ,עשיגרענע ןוא עטנוזענ

 גידנעטיירג דיירפ עליטש טימ טליפעגנָא ,ןעגנונפָאה ןוא ןעגנוטראוורעד טימ

 ןעבָאה גידנערָאפ ןעפיש יד ףיוא ןוא ןעבעל יינ א וצ דנאל םעיינ ןיא ךיז

 ןופ סערגָארּפ ןוא ןעסיוו ןעכאלשנעמ ןופ טייקסיורג יד ןעפירגאב טשרע ייז

 .ןערעסאוו ןוא םימי יד ףיוא ןוא טלעוו רעד ןיא גנוכיירגרעד עכאלשנעמ
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 -לָאו עצראווש ,ןערָאװעג רעטסניפ םיצולּפ ןיא דנאל א ןיא ןעוו ןוא

 -נעמ ןעבָאה ןערָאלראפ ,ןעניוצראפ ןעלמיה יד הנידמ רעד ןיא ןעבָאה סנעק

 םעד שנעמ ןייא ,טכאוועגפיוא שנעמ ןיא טָאה היח יד ,רשיה-לכש םעד ןעש

 -ענ דלאוונ טימ ןעטייווצ םעד ףיוא ,ןענלָאפראפ ןעביוהעגנָא טָאה ןעטייווצ

 -"פדור'עג ,ןעטנלָאפראפ םעד ,גנואיושנא ןייז ,הנומא ןייז ןענניווצפיורא טלָאװ

 -סָאמטא יד ,סיפ ענייז רעטנוא דרע יד טָאה טירבענ ,ןערָאװענ גנע זיא ,ןעט

 םי ןפיוא ןעפיש יד וצ רע טָאה ,ןערָאװענ ט'מס'ראפ םיא ראפ זיא ערעפ

 ,ןעמונענפיוא םיא ייז ןעבָאה ,ךאלביל ךאלטניירפ ,טעדנעוװעג ןעניוא ענייז

 -יוב ןעביוהעגנָא רע טָאה ןעבעל יינ א ,טריפעגרעבירא דנאל יירפ רעדנא ןא ןיא

 -גיטכערעג ןוא רשוי ןופ ,טייהיירפ ןופ ןעבעל א ,טלעפעג םיא יו ןעבעל א ,ןע

 .שנעמ וצ שנעמ ןופ גנואיצאב עכאלרעדורב ןופ ,טייק

 -ענ עיצאזיליוויצ עכַאלשנעמ ןופ ןעלָאבמיס ,םי ןפיוא ןעפיש יד ןענעז

 הלפַאס ןעשנעמ ,ןעסיו ךאלשנעמ ןוא טייהיירפ עכאלשנעמ ןופ ,ןערָאװ

 ןערעכיז ןופ טּפָא ,טעוועטארעג ייז ןעגנונלָאפראפ ןופ ,טריפעגרעבירא הרואל

 -נעריפמואירט א טימ ייז ןעבָאה ןעמוקעג ןענעז ייז ןיהואוו גערב םוצ ,טיוט

 -ָארּפ ןוא ןעגנוכיירגרעד עכאלשנעמ ןופ סורג א דנאל עדנעכיירג סָאד ףייפ ןעד

 .טכארבעג סערג

 -ערב יד ייב ,ןערָאפענ םי ןפיוא יוזא ןעפיש יד ןענעז ןערָאי רענילדנעצ

 ,טלעקניפעג לעמיה ןעטריזיליוויצ גיטכיל ןופ ןערעטש עדנעשטשילב יװ ןענ

 טכארבעג רעדנעל ןיא טייהנעדירפוצ ןוא קילג ,טרעטנעענרעד שנעמ וצ שנעמ

 .גערב א וצ ליצ א טימ ןערָאפעגנ ,ןעדניבראפ םי ןכרוד דנאל טימ דנאל

 ןופ רעקלעפ ןוא ןעשנעמ ןעשיווצ טייחהכיילנ ןוא טייהיירפ ןופ ןעטניוו יד

 ,ךיוה ,ןעטינשעגכרוד םי ןופ שינרעטסניפ יד ,טריפעגרעבירא דנאל וצ דנאל

 ךאלכעזטּפיוה -- ןעגָארטעג טייקניטכיל עכַאלשנעמ ןופ לעקאפ םעד ץלָאטש

 -ַאטינַאמוה עטיירּפשראפ טלעוו יד ןופ גנורימאלקָארּפ רעד ןיא ןעפלָאהענ טימ

 תומילש עכַאלשנעמ וצ טנעמָאמ רעד זא ,ךיז טָאה טביולנעג ןוא ןעגנוזָאל ער

 ,טמיטשאב זיא רע עכלעוו ראפ הנרדמ יד טכיירגרעד טָאה רע זא ,ןעמוקעג זיא

 רעד ןופ ןוא רעטעטראוורעד ננאל תורוד ןופ רעד ,םירוציה ןופ רוחב רעד

 .טנעָאנ זיא םימיה תירחא רעטּפָאהעג טייהשנעמ רעצנַאג

 עצנאג יד ןעכלעוו וצ טקנוּפ-ץיּפש םייב ןעטלאהענ ןעבָאה רימ ןעוו ןוא
 -עטראוורעדנוא ,ךאלביולגנוא ןא ןיא ,טפָאהעג ןוא טראנעג טָאה טייחשנעמ
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 ךיז טָאה סָאװ דנאל א ןופ אקוד ,ןעמוקעגנָא םרוטש רעדליוו רעגנילצולּפ רעט

 ןטימ סעלא טָאה ןוא ,עטסלערוטלוק ןוא עטסטריזיליוויצ סָאד ראפ ןעטלאהעג

 לואש ןעפיט ןיא הזנור עשי'דש עשילאווייט טימ ,ןעסירעגסיורא שרוש

 .טרעדיילשעגניירא תויתחת

 רעייז ,ןעשָאלעגסיוא טכיל רעייז םי ןפיוא ןעפיש יד לָאמא טימ ןעבָאה

 יו ןעלדנאוו ,רעטנורא ןעניז ןופ יוװ ןענעז ,ןערָאלראפ געוו ןיא טכיוועגכיילג

 עטיירב יד ןיא םי ןיא םורא ןעשזדנָאלב ,טכַאנ רעּפמעט רעד ןיא םיענושמ

 וצ ץעגרע ןיא ןענעק ןֹוא ,ןיהואוו טינ ןיילא ןעסייוו ,ליצ א ןָא ןערעסאוו

 .ןעכיירגרעד גערב ןייק

 יד ןענעז ןעפַאלטנא ,םי רעד ןערָאװעג קירוצ זיא לָאמ א יוװ רעטסניפ

 שינעפיט ןיא ןערעסאוו יד ןופ השבי יד ךיז טָאה טקורעגּפָא טייוו ,ןעגערב םי

 -עגרעטנורא עיצאזיליוויצ ןופ טפאשרעגערט רעייז ןעפיש יד ןעבָאה םי ןופ

 ןיא ןענעז ,ןעשָאלראפ עיצאזיליוויצ עכאלשנעמ ןופ לעקאפ םעד ,טרעדיילש

 יד ןוא ןערָאװעג טלעדנאווראפ תוסיפת-םי עניליורג עכאלרעדיוש ערעטסניפ

 -ירטעג ןוא עטנָאיעג םרוטש ןעגיטולב ןופ ןעשנעמ --- ןעפיש יד ףיוא עדנעזייר

 עטעקַאנ ,עטנינייּפעג גיד'תוירזכא ,עזָאלסגנונפָאה ןוא עטלעפייווצראפ ,ענעב

 ןעגנונפָאה ענעשַאלעגסיוא טימ ,עטכאמשראפ ןוא עגירעגנוה ,עסיוורָאב ןוא

 ןעמייה ענעסעזעגנייא עטלא ערעייז ןופ טלעצרָאוװעגסיױא ,רעצרעה ערעייז ןיא

 .ענעפרָאוװעגסיורא טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןוא

 -יפ ןעפיש יד סָאװ ןעשנעמ יד ראפ טלעוו רעד ןיא ץאלּפ ןייק רעמ ָאטינ

 ףיוא לעקניוו ןייק ָאטינ ,סיפ ערעייז ראפ ןעדָאב ןייק ץעגרע ןיא ָאטינ ,ןער

 טלעוו רעד ןופ ןעפרַאוװענסיױרא ,ןענָארטראפ ןעלעוו ייז לָאז סָאו דרע רעד

 ,ןעגערב יד וצ טנעָאנ ןעפיש יד טינ טזָאלרעד דנאל ןייק ,ןעשנעמ יד ןענעז

 .ןעמוק וצ טנהָאנ טינ ייז טביולרע ןעפַאה ןייק

 ךיז ןעמיוצ ענעלָאטש טימ ,ןערעיוט ערעייז רעדנעל ןעבָאה ןעסָאלשראפ

 םי ןפיוא ןעפיש ןעשזדנָאלב ,ןעטאדלַאס עטנעּפָאװַאב ןופ טיהעג ,טמיוצראפ

 ךיז טרעה ,רעסאוו ןוא ?עמיה ןעשיווצ ןעמיווש ,ןערעסאוו עטיירב יד ןיא

 עניניזנהאוו יו ןוא טיוט ןעכאלנייּפ ןעמאזיורנ ןופ רעמָאי רעד ףייפ רעייז ןיא

 עדנעזיורב רעביא ןעפיש יד ןעשזדנָאלב ,םרוטש ןעגיטולב ןעדליוו ןופ טנָאיעג

 .גערב א ןָא ןוא ליצ א ןָא ,ןערעסאוו עגיד'הזנור נידמרוטש ןוא סעילאווכ
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 -רָאװעגסיױרא םרוטש ןופ יד טימ ןעפיש ןרעסאוו ןוא םימי ףיוא ןערָאפ
 רעטנוא ןֹופ זיא דרע יד סָאװ ןעשנעמ ,ןעדָאב רעייז ןופ ןעשנעמ עטלעצ
 יסיווראפ ןוא טיוט ,דרעווש ןופ טגָאיעג ,ןערָאװעג ןעסירעגסיורא סיפ ערעייז
 ןופ ,סקניל ןוּפ ןוא סטכער ןופ טנעראפ ןוא ןעטניה ןופ ייז טיײלנַאב גנוט

 לע רעצנאג רעד ןיא ָאטינ ,סיפ ערעייז רעטנוא ןופ ןוא ּפעק ערעייז רעביא
 רעצנאנ רעד ףיוא דרע ןייק .ָאטינ ,ייז ראפ ?עקניוו גיצנייא ןייק
 -סניפ ןיא ייז ןענעז ןיימ יוװ רעגרע ךָאנ ,ןעטערט וצ ייז ראפ טלעוו
 םורא ןעמיווש ןעפיש יד ןוא ןערָאװעג ןעפרָאוװעגניירא ןעפיש-הסיפת ערעט
 .םי ןפיוא ייז טימ

 ןעכאוו ןעמיווש .םי םורא ןעשנעמ טימ ןעפיש יד ךיז ןעהערד זָאלליצ

 םי עלא ,רעסאוו ןוא לעמיה ןעשיווצ ,שינרעטסניפ םי עפיט ןיא ןעטַאנָאמ ןוא

 -רָאּפ יד ןענעז רַאבכיירגרעדנוא ןוא טייוו ,ןעדניוושראפ ייז ראפ ןענעז ןענערב

 זיא ,רעטלאלעטימ ןראפ ךָאנ ,ןעטייצ עטלארוא רָאנ יד ןיא יוװ ,ייז ראפ ןעט

 .ןעשנעמ יד ראפ טיוט ןוא שינרעטסניפ ןופ קערש רעד ןערָאװעג םי רעד

 םעד ןופ דנאל וצ דנאל ןופ ,ךאלנעט גָאט ןערעוו ,ןעשנעמ רעטנזיוט

 ןיהא ץענערג ןופ תויח יו רענרע ,ןעבירטעג םרוטש ןעדנעטכינראפ ןעדליוו

 -רָאב ןוא טעקַאנ ,ט'לזג'ַאב ןוא ,טביױרַאב סעלא ןופ ,טרעדיילשעג קירוצ ןוא

 טעדנואווראפ ןוא טניטולבעצ ןוא ט'קיזמ'עצ ,ןענָאלשעג ןוא טגינייּפעג ,סיוו

 .ןעפרָאוװעגפיורא ןעפיש ּפעלש ףיוא ףוסל ןוא

 -נארק ,רעדירב ןוא רעטסעווש ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ןעפיש יד ןיא ןעגיל

 ,רעבייל עטעדנואוועצ ענעסירעצ טימ ,ךאל'הפוע ןוא םינקז ,עכאווש ןוא עק

 -ָאועג ענושמ ,רע'מינּפ עטלײשענּפָא ,םירבא עדנעגנעהכַָאנ ענעסירענּפָא טימ

 עטזיילגענסיוא טימ ,קערש ןופ ענערָאװענ יורג ,ןייּפ ןוא םירוסי ןופ ענער

 טרעדילשעג תחדק ןיא יו ןערעוו ,םישוח עכאלשנעמ עטיױטענּפָא ,ןעניוא

 ןָאלליצ ךיז ןעּפעלש ןוא סעילאווכ רעסאוו עגידמרוטש יד ףיוא ןעפרָאװעג ןוא

 .ןעסָאגעגסיוא רעסאוו ןעטיירב ןיא םימי העבש יד ףיוא םורא

 ןערעוו ןעטייצ עטלארוא יורג יד ןיא יוװ ,קיזומ ןוא ןעצאקרוטש טימ

 ןעטימניא עסיוורָאב ןוא עטעקַאנ ,עליוה ,םינקז ןוא רעדניק ,ןעיורפ ןוא רענעמ

 -ענ ,ןעבירטעג החיצר רעדליוו טימ ,ןעמונעגסיורא ןעטעב ערעייז ןופ טכַאנ

 -ליופעצ-בלַאה ןוא ענערָאפעצ עטלא ףיוא תויח יו רעגרע ,חצר-תכמ ןענָאלש

 .טקישעגקעווא ןערעסאוו עפיט יד ןיא ןעפרָאוװענפיורא ןעפיש-טכארפ עט
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 ,רעסאוו ןוא לעמיה ןעשיווצ ,תוסיפת-םי יד ,טדעטש סמענייק יד ןעמיווש
 ס'חנ יו ןערעסאוו יד ןיא םורא ןעשזדנָאלב ,ראפעג ןוא םרוטש ןעשיווצ
 -בֶא ןעצנאגניא ןענעז ןעשנעמ יד טימ ררע יד ןעוו ?ובמ ןופ טייצ ןיא הבית
 .ןערָאװעג טקעמעג

 טכוז ,גערב א וצ ץענרע ףיש א ךיז ט'בננ'ראפ סע זא ,ךיז .טפערט

 -עוו ,השבי רעד ףיוא ןערישזאסאּפ עריא ןופ עכאלטע ןעפראוועצסיורא הבננב

 ןוא ןעדנובעג ,טּפאכעג רעטיה גערב עטנעפאווַאב עמאזכאוו ןופ לענש ייז ןער

 -עדָאלעגנָא טימ ןוא טכארבעג ףיש םוצ קירוצ ייז ןערעוו ןעטייק טימ טעוװָאקעג

 םי ןיא טייוו ףכית לעפַאב םעד ףיש יד טנירק ,ןעסיש םוצ טיירג ןעסקיב ענ

 .ןערָאפוצ קירוצ ןיירא

 -אוו עטיירב ןיא םימי ףיוא ןעפיש ערעטסניפ גיליורג יד ,ךיז ןעּפעלש

 ענעפרָאװעגסיורא טלעוו יד ןופ יד ראפ דרע לעקיטש א ץעגרע ןעכוז ,ןערעפ

 ןוא ,ןעלזניא עטסטייוו יד ייב תומוקמ עטסדליוו יד ןיא םיאורב עגידעבעל

 ןגערב םי עלא ןעטיה וצ רעטכעוו עטנעּפָאװַאב ןהעטש ,סעינָאלָאק ענעפרָאוװראפ

 סָאװ יד ןעסישרעד טיוט םוצ עטמאעב ערעכעה ערעייז ןופ לעפַאב ן'פיוא טיירג

 רעד ףיוא סופ א ןעכַאמ וואורּפ א ןעפיש הסיפת עדנעשזדנָאלב יד ןופ ןעלעוו

 .ןעלעטש וצ דרע

 ענייז ףיוא טקוק רעכלעוו ,ןַאטיּפַאקספיש רעטעוװעטרַאהרעפ א זא ןוא

 -אלקילגמוא יד טלעדנַאהַאב ,רקפה ןענעז סָאװ םיאורב ףיוא יו ןערישזאסאּפ

 טינ רעמ ןעק ,רע ךיוא ןוא טלעפענ םיא יו ןעשינעפעשַאב עגידעבעל עכ

 ,ףיש יד ףיוא ןעשנעמ יד ןופ שינרעטַאמ ןוא םיונע עכאלרעדיוש יד ןהעזוצ

 טננילעג סע ןוא ןעננומיוצראפ רעסאוו עטלעטשעגפיוא יה ךרוד ךיז טכייד

 טלעגנירעגמורא לענש ףיש יד טרעוו -- גערב א וצ ךיז ןעגאלשרעד וצ םיא

 ןערישזאסאּפ יד ןערעוו סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טנעּפָאװַאב ,רעטילימ תונחמ ןופ

 יד ןופ ןעּפאכרעטנורא טינ ךיז רעוו לָאז סע ,ןעטיהענ ןעגיוא טנעזיוט טימ

 -ינַאק עדליוו יו .הסיפת רעסאוו ןפיוא ערעטסניפ יד ןופ ךיז ןעיירפעב ףיש

 -בא ןעשנעמ יד טימ ףיש יד טרעוו םיערוצמ עגידנעקעטשנָא רעדָא ןעלַאב

 טרָאּפ םעד ןעזָאלראפ רעכיג סָאװ ןעגנוהָארד טיוט טימ ןוא ןעסָאלשעג

 -ייו ןוא ןיירא םי ןיא קירוצ ךיז ןעוועריקוצסיוא ןעגנואווצעג ףיש יד טרעוו

 .ןערעסאוו עפיט יד ןיא ךיז ןעּפעלשמורא ןוא ןעשזדנַאלב רעט

 ?ןעפיש יד ףיוא ןעשנעמ יד סָאד ןענעז רעוו ---
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 -רעדיוש םאזיורג יוזא ןעלָאז ןעפיש יד ףיוא ןעשנעמ יד טמוק סָאװ ראפ

 ?ןערעוו טלעדנַאהעב ךַאל

 -אוו יד ןיא ןעשנעמ יד ןעבָאה ן'תוינערוּפ ןוא ןעקילנמוא ןא ראפ סָאװ

 ?טכארבעג ןעשנעמ יד ןוא טלעוו יד תוסיפת רעס

 עגיליורג אזא טמוק יז זא ,סיורג יוזא סנעכערבראפ ערעייז ןענעז

 ?ףָארטש עגיד'תוירזכא

 ןעפיש יד ןיא ןעשנעמ יד ןֹופ סיפ יד רעטנוא דרע יד זיא סָאװראפ

 ָאטינ ןיא טלעװ רעצנאג רעד ףיוא ץעגרע ןיא ןוא ןערָאװעג ןעסירעגקעווא

 !?ןעטערט וצ ייז ראפ ןעדָאב ןייק

 !ןעריא ןענעז ייז --

 אם
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 םאלפ סָאד ןעגָארט ךיז ןיא לָאז סָאװ ,םיוגל איבנ םעד ןעמ טמענ יוװ

 -רעדנוא ךיז רע לָאז ,טייקכאלטעג רעד ןופ טצישענ ,טָאנ ןופ טרָאװ גידרעייפ

 רעגיטסייג א יוװ ,גיטומ .ןעלעטשקעווא טלעוו רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןעקָארש

 ןעטנערָאצרעד א ןופ יירשעג סָאד יו לוק ניטכעמ ןייז ןעביוהפיוא ,טנאניג

 טרעטיצראפ ןלָאז רעדנעל ןוא רעקלעפ זא ,טלעוו רעד ןיא ןעיירשניירא ,בייל

 :ןערעוו

 רעקלעפ ,םודס יניצק !דרע רעניד'מונהינ ןוא ןעלמיה ענרעּפוק וצ טרעה

 טָאה קילנמוא ןעכאלרעדיוש גיטולב ,עניאור ,ןברוח א ראפ סָאװ .הרומע ןופ

 ?טלעוו רעד ףיוא טכארבעג ריא

 -ענ ןוא רשוי ,טּפשמ ןופ גנולצרָאוװסיוא יד ,טזָאלרעד ריא טָאה סָאװ ראפ

 ערעפסָאמטטא טלעוו יד ,ןערעוו ןעפרָאװראפ ץומש טימ לָאז טייקניטכער

 -נעל רעביא רעשרעה ןעלָאז ,ןעטארענעגעד ,ןעפרואווסיוא ,ןערעוו ט'מס'ראפ

 רעביא רערינער ,רעכערבראפ עלענימירק ,תושפנ עשיטסידאס .ןערעוו רעד

 ןופ ?רונ רעד ןעניל לָאז ,טנעה האמוט עניטולב ערעייז ןיא ,תושפנ ןענָאילימ

 ןוא ןעטעדווירקענ ןופ ,ןעטנלָאפראפ ןוא םענעבירטעג ןופ ,הנמלא ןוא םותי

 .ןעדנעדייל ןוא ןענירעגנוה ןופ ,ןעכאווש

 תויח ,םיאורב עגניסיפ ייווצ עניטשרוד טולב טזָאלרעד ריא טָאה סָאװ ראפ

 רעד ןופ טייקגיטכיל רעד רעביא ןעלנילפ עצראווש ערעייז ןעלָאז ,םדא תומדב

 -עדראפ ןעלמיה יד שינרעטסניפ עקיד טימ ,ןעטײרּפשסיױא ןוז רעטריזיליוויצ

 לָאמ א ןעוויטימירּפ םוצ טלעוו יד ,תוחוכ עשינאלווייט רעייהעגנוא טימ ,ןעק

 -ַאטורב ןוא םזיראברַאב וצ ,גנורּפשרוא ןעש'היח ריא וצ קירוצ ,ןעּפעלש קירוצ

 .טסידנעצעג עטלארוא וצ ,הנומא רעכאלטעג ןופ --- ,םיזיל

 ס'נטש ,םיתיחשמ םונהיג ,םילבחמ עדליוו ,טזָאלרעד ריא טָאה סָאװ ראפ

 רעביא ךיז ןעלָאז ,ןערעוו רעדנעל ןוא רעקלעפ רעביא םילשומ ןעלָאז ,רעדניק

 ןעננילשראפ ןוא רדסכ ןעטלַאהנָא .ןערעמראפ ןוא ןעטיײרּפשסיױא טלעוו רעד

 ןופ טירט סיפ יד ,דרע עטּפאכראפ יד ןעדניצ םונהינ טימ ,דרע םיחטש ערעסערג

 ןוא ,תוירזכא ,קילגמוא ,ןברוח ןעגנערב ,ןענערב ןעשנעמ ענעגנולשראפ יד

 ןעביור ,יירפ ניד'רקפה --- םזידאס ןעשילאפָאטסיפעמ ןופ גנוכעלרעהראפ יד

 -יורפ ,עקנארק ןוא עכאווש ,תונקזו םינקז ,ןעדרָאמרעד ןוא ןענינייּפ ,ןלזנ ןוא

 .רעדניק ןֹוא ןע
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 עגיטפינ עכלעזא ןופ גנואוועדָאהסיוא יד טזָאלרעד ריא טָאה סָאװ ראפ

 יד לָאמנייא טימ ןוא ןעשרעהַאב רעדנעל ןוא רעקלעפ ןעלָאז סָאװ ,ןעגנאלש

 -רעה ןוא גנונעפָאה יד ,ןעשעלסיוא טלעוו רעטריזיליוויצ רעד ןופ טייקניטכיל

 .ןעטיוטבא טייהשנעמ רעד ראפ טפנוקוצ עדנעכערּפשראפ ?עיפ ןוא עכאל

 גנַאל תורוד ראפ זיא סָאװ טלעוו יד זא ,טזָאלרעד ריא טָאה סָאװ ראפ

 עכאלשנעמ ןיא ?ָאמנייא טימ לאז ,ןערָאװעג טיובעגפיוא טולב ןוא סייווש טימ

 .ןערעוו טקנעװשעגבָא טולב ךאלשנעמ ןוא ןערערט

 . .. סָאװ ראפ

 רעד טימ טסיורנעג ךיז ךָאד רימ ןעבָאה ,קירוצ גנאל טינ רָאג טשרע טָא

 ,ןָאפעלעט ןופ ןעגנודניפרעד ,טפאשנעסיוו ,סערגָארּפ ,עיצאזיליוויצ ןופ טלעוו

 .ןָאשזיוװעלעט ןוא ָאידאר ,ןענאלּפָארע ,ףארגעלעט

 -לעזא ןעוועג ןעטכיזסיוא סטפנוקוצ יד ןענעז ,קירוצ גנאל טינ טשרע טָא

 ןוא עלאסָאלָאק ,ןעגנוטראוורעד ןוא ןעגנונּפָאה יד ,עגיטכיל ןוא עכאלרעה עכ

 רעד ףיוא גנוניטסעפַאב יד ,ןעזעג רימ ןעבָאה ןעגיוא ערעזנוא טימ .עזעידנארג

 ןעשנעמ ןעשיווצ טעטיראדילַאס ,טעטינַאמוה ,רשוי ,עיטארקָאמעד ןופ דרע

 ןוא תונמחר ,עטקירדרעטנוא ראפ טייקגיטכערעג ןוא טייהיירפ ,רעקלעפ ןוא

 .ןעזָאלספליה ןוא ןרעכאווש ןראפ דיילטימ

 רימ ןעבָאה עגר עדעי ,ןעסיורג ןיא ךיז ןעטלאהעג רדסכ ךָאד ןעבָאה רימ

 רָאי ןעטסניצנאווצ ןיא ,טייצ עכעלקילג א ןיא ןעבעל רימ --- טריצלָאטש

 הכז ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעוװעגנ אנקמ ןיילא ךָאד ךיז ןעבָאה רימ .טרעדנוה

 -יליוויצ עוויסערגָארּפ אזא ןיא ןעבעל ןוא ןערעוו וצ ןעריובענ ןעוועג ?רונב

 .טלעוו עטריז

 ,ןעזָאלבעג ךאלטניוו עדנעשטסאל ס'טייהיירפ ןבָאה םלועה תונּפ עבראמ
 -נורא רעטלאלעטימ ןופ לעמיש םענעסקאוועגנָא םעד ,זייווכעלסיב ,ןעסאלעג

 ,ןוז עניטכיל עדנעלהארטש עדנעהענפיוא רעד ראפ ,גידרעטיצ ,ןעזָאלבעגרעט

 -עטסניפ רעקיטש ענעטלָאּפשוצ ענעבילבראפ ןוא סעראמכ עצראווש יד ןעבָאה

 ריא ןיא .טרַאשעגקעווא ךיז טנָאזירָאה לעמיה םוצ רעגירעדינ ,סנעקלָאװ ער

 ןפיוא ןוז יד טָאה ,ףאשאב ריא ןופ גָאט ןעטשרע םעד יוװ ,טייקגיטכיל רעלופ

 טעשטסאלעג ,טמיראוועג ןוא ןעטכיולעג ,טקורעגסיורא ךיז ?עמיה ןערָאלק
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 ,עסאר ןופ קוליח ןייק ,דרע ס'טָאנ ףיוא ןעשינעפעשאב עלא טשוקעג ןוא

 .ךייר רעדָא םירָא ,הנומא ןוא עינילער ,רילָאק

 -רעדָאמ רעד ראפ טייבראענ ןוא טרעייטשענייב רעמ ךָאנ טָאה רעוו ןוא

 -תריסמ ןעגידרעפייא אזא טימ טָאה ,ךָאנ רעוו .ןעדיא רימ יו עיצאזיליוויצ רענ

 רימ יו טלעוו רעוויסערגָארּפ רעד ראפ ץראה ןוא חומ ,ןעבעגנענקעווא שפנ

 ?ןעדיא

 -וטנע ןעטסגידרעייפ ןוא המשנ עצנאג יד טגיײלעגניירא טָאה ךָאנ רעוו
 יד ןוא טלעוװ רעד ןופ טירשרָאפ ןוא סערגָארּפ םעד ראפ טסניד ןיא םזאיז
 .ןעדיא רימ יו ,טייהשנעמ

 טייז ןעגָארט רימ סָאװ ,וניתובא תובא ערעזנוא ןופ ,הנומא עטלא רעזנוא

 רעייפ ןעצנאג ןטימ רימ ןעבָאה ,רעצרעה ערעזנוא ןופ שינעפיט יד ןיא תורוד

 -יליוויצ רענרעדָאמ רעד ןיא ןעביולג ןיא ןענָארטעגרעביא המשנ רעזנוא ןופ
 שי .טלעוו רעטריז

 רעד ןופ העושי יד זא ,טביולנענ טינ המלש הנומאב יוזא טָאה רענייק

 .ןעדיא רימ יו ,טלעוו רענרעדָאמ רעד ןופ ןעמוק טעוו טייהשנעמ יד ןוא טלעוו

 וצ ,רעטנעענ גָאט ןעדעי ךיז ןעקור רימ זא ,רעכיז יוזא ןעוועג טינ זיא רענייק

 .ןעדיא רימ יװ ,טלעוו רעד ןופ רעדניק עלא ףיוא ןענייש טעוװ סָאװ טכיל םעד

 ,ליומ ןופ טרָאװ רעביוצ עניזָאד סָאד גידנעדערסיורא -- ! עיצאזיליוויצ

 ןבילבענ רובכה-תארי ןעכאלנעוועגרעסיוא טימ ,עטרעטיצראפ רימ ןענעז

 .ץלָאטש ןעכאלרעניא ןא טליפרעד ןעבָאה רימ ןוא ןהעטש

 ,ןעכַאמ טירשרָאפ ןערעסערג טפאשנעסיוו ןוא עיצאזיליוויצ יד רָאנ לָאז
 ,ןערעוו טיירּפשראפ טלעוו רעד ףיוא ןעגנואיושנא ןוא ןעעדיא עוויסערגָארּפ יד

 ןדע-זנ א ןיא יוװ ,ןעדיא זנוא ךיוא ןוא טלעוו רעד ףיוא ןעשנעמ יד ךיז טעוװו

 -נעמ עלא יװ ךיילג ,ןעסינעג רימ ןעלעוו ןעטייהיירפ ןוא טכער עלא .ןעבעל

 -רעד עלופהימ יד ןופ ןעבעל ןעדירפוצ ןוא ןעבָאה האנה ,טלעוו רעד ףיוא ןעש

 .ןעגנוכיירנרעד עכאלשנעמ ענעברָאװ

 עטסכעה סָאד ,זנוא ייב ןעוועג סָאד זיא טרָאװ ףושכ א יוו---!עיצאזיליוויצ

 רעקלעפ עלא ייב יו רערעמ ,זנוא ייב ,טלעוו רעד ףיוא ןדעדןנ רעד ,ןעבעל ןיא

 ,טלעוו רעד ףיוא
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 -נוא אזא טעװ ,רוד רעזנוא ןיא זא ,טלעטשעגרָאפ סָאד ךיז טָאה רעוו

 -וקרָאפ טלעוו רעד ןיא ךורברעביא רעגיד'מיצולּפ ךַאלביולגנוא ,טעטראוורעד

 -סיוא שרוש ןטימ עיצאזיליוויצ רעד ןופ ןעננוכיירגרעד עלא טעוװ סָאװ ,ןעמ

 .ןעּפעלשקירוצ לָאמ א ןעוויטימירּפ םוצ טלעוו יד לָאמנייא טימ ןוא ןעלצרָאװ

 -עביא עדליוו עכלעזא ןעלָאז ןעגיוא ערעזנוא ראפ זא ,טביולגעג טָאה רעוו

 ןליפא רימ ןעבָאה ,קירוצ טייצ רעצרוק א טימ סָאװ ,ןעגנירּפשסיורא ןעגנושאר

 .ייז ןגעוו ןע'מולח טנָאקעג טינ

 טירשרָאפ ןוא סערגָארּפ רעד זא ,ןענעכערסיוא טנָאקעג לָאמ א טָאה רעוו

 טינ טעוװ רענייק ואוו ,והבו-והת ַאזַא וצ ןעריפרעד זנוא טעוװ ,טייצ רעד ןופ

 .ןעמוקסיורא טעוו ןעגרָאמ סָאװ ןעסיוו

 -וקענרָאפ ךָאד ןיא שינערעקרעביא ענידנעטשלופ א ,איסומלרדנא ןא

 ראפ יו ,שינרעטסניפ טימ טכיל ,טכַאנ טימ גָאט .טלעוו רעד ףיוא ןעמ

 ןעצנאגניא ןעבָאה ,הלפאו ךשוח ,טשימעגנעמאזוצ ךיז ןעבָאה תישארב-השעמ

 .דרע רעד ןופ ךאלפרעביוא םעד טקעדַאב

 טימ ,רייש ריא ןיא הּפרח ראפ ךיז ןעטלַאהַאב ,ןוז יד זיא ןעגנאגעגרעטנוא
 -עטלאש ,תוחור ,םידש ,ןערָאװעג טקעדַאב ןעלמיה יד ןענעז שינרעטסניפ עקיד
 -ייר ,ןעטכינראפ ,ןעכערבוצ ,ןערעטשוצ ,טלעוו רעד ףיוא יירפ גיד'רקפה ןעוו
 ןעמונעג ןערָאי רעטרעדנוה טָאה טלעוו יד סָאװ סָאד סיורא שרוש ןטימ ןעס
 -יובפיוא ןוא ןעפַאש וצ סייווש ןוא ימ ערעווש טימ ,תונברק ןוא טולב טימ
 .ןע

 טלעקערבוצ ןוא טלייטוצ זיא ,שנעמ רעד --- םירוציה ?כמ רוחב סטָאג
 -בינראפ וצ טייקדליוו ןוא סַאה טימ טכוז ןעטייווצ םעד שנעמ ןייא .ןערָאװעג
 סָאװ ןעכאז ןעגעוו ףירגַאב םעד ןעשנעמ ןעבָאה ןעצנאגניא ןערָאלראּפ ,ןעט
 ןוא חוכ םעד רָאנ טציזַאב ןעמ ביוא ,ןעמ געמ סעלא --- ןוט טינ רָאט ןעמ
 -גיזָאלגעװ ,סיוא ואוו ןוא ןייא ואוו טינ טסייוו רענייק .ןוט וצ סָאד הרובג
 .טלעוו רעצנאג רעד רעביא טשרעה גנושימוצ ,גנולפייווצראפ ,טייק

 ,עיצאזיליוויצ רעד ןופ טנעמאדנופ רעד זיא ןערָאװעג טלעסיירטעגפיוא

 -אזוצ בוטש ןעטרָאק א יוװ זיא יובפיוא רעננאל תורוד ןֹופ רעצנאג רעד ןֹוא

 -יוו רעד ןיא ןעגנוכײירנרעד עלא ךָאנ ,לארעביא טשרעה איבוברע .ןעלאפעג ןעפ
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 -שנעמ יד טָאה לכש ןעכאלשנעמ ןעטלעקיווטנע ןוא ,ןעגנודניפרעד ,טפאשנעס

 -- ,ןעדנעוו ןוא ןערעק וצ ןיהואוו טינ ךיז טסייוו ,געוו םעד ןערָאלראפ טייה

 טלעוו רעצנאנ רעד ףיוא זיא טיוט ןוא ננוטסיווראפ ,קילגמוא ,עניאור ,ןברוח

 .טײרּפשעגסיױא

 םעד ןיא ןעבעל רימ סָאװ זנוא זיא ליואוו זא ,טייקסיורג רעגילָאמא רעונוא ןופ

 ןופ .ןערָאװעג טרעדיילשעגרעטנורא תויתחת לואש ןעפיט ןיא רימ ןענעז ,רוד

 רָאי ןעטסגיצנאווצ םעד טימ ,עיצאזיליוויצ רעד טימ ץלָאטש ןעגילָאמא רעזנוא

 .ןעבילבראפ טלעוו עש'היח גיטשרודטולב שיראבראב א זנוא זיא טרעדנוה

 -ַאב ןעגנונפָאה עניטכיל ערעזנוא ןענעז ,שינרעטסניפ עקיד ניד'ארומ טימ

 יד ןוא הנומא רעזנוא .ןעבעל רעזנוא ןערָאװעג זיא רעטסניפ .ןערָאװעג טקעד

 ,ןעפרואווסיוא ןופ ,ןערעגאל סנָאיצארטנעצנָאק ןיא ןעגנאפעג טגיל טייהשנעמ

 -ראפ ,ןעטערטוצ ןוא ןעניּפשַאב ,ןעטסידאס עגיטשרודטולב ןוא ןעטארענעגעד

 .טעדנואווראפ ןוא טניטולב

 ע'סואימ יוװ ,ןעבעל עכאלשנעמ סָאד ןערָאװעג זיא גיטשינ ןוא זָאלטרעוװ

 -רעד ,ןעטארטוצ ?עוויטש ענעלָאטש טימ ,טקירדרעד ןעשנעמ ןערעוו םירעוו

 .טגיניירמואראפ ןוא ןעניּפשַאב ,ןעגרָאװרעד ןוא טקיטש

 רעד טָאה טּפעװעגסיױוא ,טלעוו רעד ןופ ץראה סָאד זיא ןעברָאטשעגבָא

 םיעותעת:םישעמ עטרעווילגראפ טולב עדנעלסיירטפיוא ,תונמחר ןופ ליפעג

 ןוא ןעגנַאנַאב םדא תומדב תויח ןֹופ ךאלגעט גָאט ןערעוו ןעשנעמ ןעגעג

 ,עדוי-אלכ ךיז טכאמ ,טינ סָאד טרעמיק טלעוו יד

 קנופ ןייק רעמ ץעגרע ןיא ָאטינ .ןערָאװעג טלעוו יד זיא ביוט ןוא דנילב

 יד טקעדראפ טָאה ןעּפַאטוצנָא טנעה יד טימ שממ ,הלפאו ךשוח .רשוי ןופ

 ערעיוהעגנוא טימ ,טייהשנעמ רעד טימ טלעוו יד טרעוו גָאט ןעדעי טימ .טלעוו

 זיא ןעגנאגעגרעטנוא ,טּפעלשעגקירוצ רעטלאלעטימ ןערעטסניפ םוצ ,טייקלענש

 .דרע יד םונהינ א -- ?עמיה רעד ןערָאװעג זיא רעּפוק ,ןוז יד

 ,עיצאזיליוויצ רעד ןופ רענילייהראפ ןוא עכילרעהראפ יד ,ןעדיא רימ ןוא

 רענרעדָאפ רעד ןופ רענידערּפ עשיטסאיזוטנע ןוא רענערט עגידרעייפ יד

 ןוא המשנ יד ןעזעג עיצאזיליוויצ ןוא סערגָארּפ ןיא ןעבָאה סָאװ רימ .טלעוו

 ןעשנעמ ערעדנא ןופ רערעמ ראפרעד ןערעוו --- טלעוו רעד ןופ ץרַאה סָאד
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 עניד'מיואמ עטסכאלרעדיוש יד טימ ,טפָארטשַאב רעמאזיורנ טלעוו רעד ףיוא

 -ראפ ,ןעסירעגסיורא שרוש ןטימ ןעמייה ענעסעזַאב טלא ןופ ,טניניײיּפעג םיונע

 ןוא טעדרָאמרעד תויח עדליוו יו רענרע ךָאנ נעוו ןפיוא טגָאיראפ ןוא ןעבירט

 .ןעטכָאשעג

 ןעפרָאװראפ טָאה סָאװ ,קלָאפ עשטייד "עלערוטלוק , עשירעמירַאב סָאד

 ייז יו ,טפאשנעסיוו ןוא סערנָארּפ ןופ טלעוו רעד ןופ ךיז טרעקענבָא ןוא

 ךיז ןעבָאה .טכאמעג ןעננורעייטשייב עלאסָאלָאק ןעבָאה ייז זא ,ןערידנעטערּפ

 -עטלערוא ערעייז ןופ השורי יד ,טרעקעג קירוצ ןעטייצ עטלארואדיורנ יד וצ

 ,טייצ עוויטימירּפ ענעי ןיא ןעבָאה סָאװ -- ןעמונענרעביא ןענוה יד ןער

 ,ןעפָארטעגרעביא םיטבש עטסדליוו יד ,טייקשיראברַאב עלַאטורב רעייז טימ

 יו ,טריטּפעצקא ןאטואעט טָאנ ןעשינַאמרעג ןעניטשרודטולב ןעטלארוא םעד

 טימ טלעוו רעד רעביא טזָאלעגנסיורא ךיז ייז ןעבָאה ,םילבחמ ,תויח עזייב

 ןופ שרוש םעד ןעקַאהוצרעטנוא ,טנעה יד ןיא תומה-ךאלמ ןופ דרעווש רעד

 יד ןא ,ןעליפ ןוא ןעסייוו ייז -- טלעוו רעטריזיליוויצ רעטיובעגפיוא רעד

 יד טשרע םוצ ייז ןעזומ ,ענידנעטשלופ א ןייז לָאז טייברא - סננוטכינראפ

 -יצ טלעוו רעד ןופ רעצנאלפראפ ןוא עניביולג יד ,רעטיירּפשראפ ןוא רענערט

 .ןעגנערבמוא ןוא ןעטָארסיױא עיצאזיליוו

 יד ,טדימשעגסיוא דיל יינ א ,ךייר ןעטירד ןופ ןענַאמרעג יד ,ייז ןעבָאה

 סָאװ ,ןעפאשעג דיל יינ א ןעבָאה ןענוה עדליוו גיטולב עטלארוא עקיד'לגלונמ

 ןופ קלָאפ ןעגילָאמא ןופ רעדניק יד ןופ רעצרעה יד טדניצ ,טרעטנומ ,טקעוו

 רעכאלשנעמ רעד ןופ רעבָאהביל ענידרעפייא יד ןעגענ רעטכיד ןוא ןעטעֶאּפ

 טהעגנ ןאד ,טצירּפש רעסעמ ןופ טולב ןעדיא ןעוו, -- ןעדיא יד עיצאזיליוויצ

 ."טוג יוזא לָאמ א ךָאנ זנוא

 -ולב שירַאברַאב רעגיד'מיתמה-תיחת יד ןופ ןרָאצ רעדליוו רעצנאג רעד
 רעגיד'תוירזכא ,רעגניליורג ,טזָאלעגסױא ּפעק ערעזנוא וצ טרעוו ןענוה עגיט
 רעד ףיוא ןעשנעמ ערעדנא ןופ רעמ ,טגינייּפעג ןוא טפָארטשַאב רימ ןערעוו
 .טלעוו

 סָאד טָאה עיציאוטניא רעזנוא ןהעזעגסיוארָאפ סָאד ןעדיא רימ ןעבָאה

 ,טנָאזעגסיוארָאפ זנוא

 רעדנעטכינראפ טלעוו ןוא רענעברָאדראפ רעד זא ןעזעג ןעבָאה רימ ןעוו

 עגיטסיינ ,ןעטסידאפ עגיטשרוד טולב ןופ טגידיירּפעג ,טסייג ןענוה רעטלארוא
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 שילעה א יוװ טּפאכ ,ןעטסילאוסקעסָאמָאה עקנארק ךעלטכעלשעג ןוא סעקילרַאק
 ןיא ןעטלאהעג ךאלרעהפיואנוא רימ ןעבָאה ,קלָאפ עשטייד סָאד םורא רעייפ

 רענענַאטשעגפיוא רעדליוו רעד טָא ביוא !טקנעדעג -- טלעוו יד ןייז ריהזמ

 -עשַאב ןעגיסיפ ייווצ םעד ןופ גנורעּפרעקראפ רעד ןיא טסייג רעשיראברַאב

 רעביא הלשממ יד ןענירקניירא ןעלעוו איפונכ עשי'רש ןייז ןוא רעלטיה שינעפ

 ןוא ןענלָאפראפ טימ זיולב ןענענונַאב טינ ךיז ייז ןעלעוו ,קלָאפ עשטייד סָאד

 -םס םעד ןעליפרעד וצ ןייז עטשרע יד זיולב ןעלעוו רימ ,ןעדיא זנוא ן'פדור

 עטשרע יד ןייז זיולב ןעלעוו רימ ,דרעווש רעפראש רעייז ןופ םעט ןעגיד'תומה

 סָאד ןוא היח עדנענייטשפיוא יד טעוװ ,רעטעּפש רעדָא רעירפ ,רעייפ ןפיוא

 ןעדנעטכינראפ א ןיא ךיז ןעזָאלסיורא טנַאה ןיא דרעווש יד טימ קלָאפ עשטייד

 ןוא סטכער ןעטכעש ןעלעוו .טלעוו רעטריזיליוויצ רעצנאג רעד רעביא שרַאמ

 -רעדנוה טָאה טייהשנעמ יד סָאװ סָאד ןעלצרָאוװסיױא ןוא ןעכַאמ בורח ,סקניל

 .ןעיובפיוא ןוא ןעפַאש וצ ןעמונענ ןערָאי רעט

 ןופ ןעלכרָאכ עגיד'ססוג סָאד ,טלעּפאצעג ךיז סעיסלואוונָאק ןיא רימ ןעבָאה

 עניילק ןוא םינקז ערעזנוא ןופ ,רעדירב ןוא רעטסעווװש עטנינייּפראפ ערעזנוא

 -שטייד עטכאוורעד יינ סָאד ןופ טנעה עשירעדרעמ גיטולב יד ךרוד רעדניק

 .טלעוו עטריזיליוויצ יד טינ רעבָא ,טכיירגעג ?עמיה ןערעטנוא ןעבָאה דנאל

 -נונרָאװ ערעזנוא וצ ,ךיז ןערעה וצ טינ ןערעיוא יד טּפָאטשראפ טָאה טלעוו יד

 -רעד ןוא עטעדרָאמרעד ערעזנוא ןופ ,יירשעג טיוט ןעגיליורג םעד וצ ןוא ןעג

 ,רעדירב ןוא רעטסעוװוש עטקיטש

 -- :טלעוװ יד וצ ט'הנעט'עג רימ ןעבָאה ,ןעניוא ענעפאלראפ טולב טימ

 -נָאלּפעג ןוא עט'פדור'עג עטלא סָאד רימ ,וצ ןעגנונרָאװ ערעזנוא וצ ךיז טרעה

 זא ,תורוד רוד ןופ ,רובעי אלו קח ןעטמיטשאב א ןעבָאה ,קלָאפ עשידיא עט

 ,ןייז וצ שרושה ןמ רקוע זנוא ,ןענלָאפראפ וצ זנוא ךיז טמענראפ קלאפ א ןעוו

 רעצנאג רעד ןעגעג ,המחלמ רעגידרעטעּפש א ןופ הלחתה ןא זיולב סָאד זיא

 ,זנוא וצ טפאשדנייפ עטצנאלפראפ .עיצאזיליוויצ ןוא טייהיירפ רעכאלשנעמ

 םנחב ןעסינראפ ,טייהשנעמ רעצנאנ רעד ןענעק האנש וצ ףוס לכ ףוס טריפ

 רעצנאג רעד ןופ ןעגנוסיגראפ טולב וצ ףוס לכ ףוס טריפרעד ,טולב שידיא

 .טייהשנעמ

 .תורהזא ערעזנוא וצ ןערעהוצ ךיז טלָאװעג טינ טָאה טלעוו יד ,ןיינ רעבָא

 טָאה םייהעג ןיא ךאלטנעפע זא ,ןערעוו טגָאזעג טלעוו רעד ןופ דנַאש םוצ לָאז

 טקרַאטשראפ ,םיא טגיטומרעד ,שזארוק ןעבעגעג ,רעלטיה ,גנילטּפיוה םעד ןעמ
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 טיירגעגוצ ,ןעסקאוועצ ךיז סוּפאטקא ןעגיד'המיא םעד ןעפלָאהענ ,טכַאמ ןייז

 היח עניטשרודטולב עטעשויעצ א יוװ רעטעּפש לָאז רע ,ןעדָאב םעד םיא ראפ

 יד ןעטכאלשסיוא ןוא טלעוו עטריזיליוויצ יד ןעטכינראפ וצ ךיז ןעזָאלסיורא

 .ןעשנעמ

 -ַאב םעד ראפ !ינומכ ויהיו תארק םוי רעד ןעמוקענ טלעוו רעד ףיוא זיא

 -סיורא .ןברוח ןוא טולב טימ טלעוו יד טלָאצַאב אטח ןעשירָאטסיה םענעגנַאנ

 שראמ ןעדנעטכינראפ ןייז ףיוא רעטסנָאמ רעשינָאלווייט רעד ךיז טָאה טזָאלעג

 ,ןעיובוצפיוא רעטרעדנוה רָאי ןעמונעג טָאה ןעשנעמ סָאװ ,טלעוו רעד רעביא
 .טעטכינראפ ןוא טרעטשוצ עגר ןייא ןיא ןוא

 -ענ שנעמ .,ןערָאװעג טלעדנאווראפ שנעמ רעד זיא היח עלַאבינאק א ןיא

 טולב ןייז רעלענש ןעטייווצ םעד טליצ רענייא ,ןענַאטשענפיױא זיא שנעמ ןעג

 עכאלשנעמ עסיורג ראפ ?יומ ריא דרע יד טָאה טנעפעעג .ןעסיגראפ וצ

 יד ןוא טולב ךאלשנעמ טימ דרע יד ךיז טניטעז ןוא טקנירט רעדיוו ,םירבק

 ףָארטש ריא טלעו יד טלָאצַאב -- שיילפ ךאלשנעמ טימ ןעָארק עצראווש

 -עג ןעגנואווצעג .םזירעלטיה ןערעטסניפ םעד ןעפקאווסיוא ןעזָאלרעד ראפ

 -ראפ םעד ןענענ ןעהיצסיורא דייש ןופ דרעווש יד טלעוו לייט א זיא ןערָאװ

 ןעבעל ןופ ףמאק א םיא ןענעג ןעריפראפ ןוא טסייג ןענוה ןעדליוו ןעדנעטכינ

 .טיוט רעדָא

 ןעגיטולב ןערעייט אזא טינ טלָאצ ןוא טלָאצעג טינ רעבָא טָאה קלָאפ ןייק

 עלא ףיוא ךיז ןענָאלש וצ ןעגנואווצעג טינ זיא קלָאפ ןייק .ןעדיא רימ יו זיירּפ

 ריס יוװ ,רעטסנָאמ ןעדנערעצראפ ץלא םעד ןופ ךיז ןעיירפַאב וצ ןעטנָארפ

 .ןעדיא

 יד זיב ּפָאק ןופ ,זיּפש ןוא דרעווש טימ ,ןהעטש רעקלעפ ערעדנא תעב

 תויח ענערָאװענ-זיול יד ןענעק דלעפטכאלש ןפיוא ןהעטש ,טנעפָאװַאב סיפ

 עזָאלספליה ,עזָאלצוש ,עטנעּפָאװַאבנוא ןעדיא רימ ןערעוו ,ךיילג ףיוא ךיילנ

 טרעטאמעג ,טגינייּפעגנ תוירזכא ןעגיליורנ ןעדליוו אזא טימ עזָאלסגנונפָאה ןוא

 עניד'הנושמ עכלעזא ךָאנ ןענעז טהעטש טלעוו יד טייז זא ,טעדרָאמענ ןוא

 -עבעל ןעגענ ןערָאװעגנ ןעגנַאנַאב טינ ןעיירעדרעמ עשירָאטיזיוװקניא ןוא םיונע

 -נעוו ,קלָאפ עשטייד סָאד ןופ רעדניק עלעבָאנ ענעזעוועג יד יװ ,ןעשנעמ עניר

 .ןעדיא זנוא ןעגענ ןָא ןעד
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 ענידלושמוא ןעווענ ןענעז רעסערפ ןעשנעמ ןוא ןעלַאבינאק ענילָאמא יד

 .סעיטסעב עשטייד עדנָאלב עניטנייה יד טימ ךיילנראפ ןיא ךאלעמעל

 ןופ .דנאלשטייד ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוקענ זיא רעלטיה יוװ ,רָאי ןעביז

 םארגָארּפ סננורינער ןייז ןופ טקנוּפ-טּפיוה םעד רע טָאה ,ןָא נָאט ןעטשרע

 עטסכאלרעדיוש עטסמאזיורג יד טימ גנוטכינראפ ןוא גנוטָארסיױא יד טלעטשענ

 .דנאלשטייד ןיא טעטירָאנימ עשידיא עזָאלצוש עכאווש יד ןעלטימ

 ,ט'לזג'ַאב ,טביורַאב הלשממ סרעלטיה רעטנוא ןעדיא ןערעוו רָאי ןעביז

 זיא יו ךיז ןענערפ רימ ןוא .תויח עדליוו יו רעגרע ,טעדרָאמענ ןוא טניניײיּפעג

 ןעסיורג ןיא ןעטלאהענ רדסכ טָאה סעכלעוו קלָאפ ץנאג א ןזא ,ךאלנעמ סָאד

 אזא לָאז ,עיפָאזָאליפ ןוא טפאשנעסיוו ,עיזעֶאּפ ,גנוטכיד ,רוטלוק ןייז טימ ךיז

 ךאלרעדיוש עמאזיורג עכלעזא ןהעז וצ ,סיוא נָאט ןייא נָאט ,רָאי ןעביז ,קלָאפ

 ענידעבעל -- ןעשנעמ ןעגעג ןעגנַאנַאב ןערעוו םישעמ עדנערעווילנראפ טולב

 גיצנייא ןייק .ןעריטלָאװער טינ ,ןענייווש לָאז קלאפ עצנאג סָאד ןוא םיאורב

 -ָאלווייט יד ןענענ ןערעוו טרעהעג טינ לָאז דנאל ןיא טסעטָארּפ רעטריזינאגרָא

 .םישעמ עשינ

 דנאלשטייד ץנאנ ןיא טָאה הלשממ סרעלטיה רָאי ןעביז יד ןופ ךשמב

 ןעוועג טיירג ןענעז סָאװ ,םידיחי לָאצ רעדָא ,עּפורג ןייא ןייק ןענופעג טינ ךיז

 רעייז ןערעה ןעזָאל ,קלָאפ ןעשטייד םעד ןופ דובכ םעד ראפ ןערעפָאוצפיוא ךיז

 טימ רעלטיה ןופ ןעטַאטדלאווג עניד'מונהיג יד ןעגענ גנומאדראפ ןופ עמיטש

 ,קלָאפ עשטייד סָאד זא ןערעלקרעד טלעוו רעד ראפ ,םיתיחשמדיצַאנ ענייז

 ,גנילטּפיוה רעייז ןופ ןעטַאט עשילאיטסעב עגיטולב יד ןופ ּפִא ךיז טלעקָאש

 םיירג ייז ןעלָאז סנעבעל ערעייז ,קלָאפ עשטייד סָאד טינ טערטראפ רעלטיה

 ןעדיא עט'תיממ'ענ ןוא עטנינייּפעג יד יו ךיילג ןעברַאטש ,ןייז וצ ריקפמ ןייז

 עשטייד סָאד זא זייוואב א זיא ,טנייה זיב טריסאּפ טינ טָאה סָאד ביוא ---

 .רעריפ רעשיטידנאב רעייז יו ,רעסעב טינ זיא קלאפ

 ףיול ןיא ,עטנרעלעג ןוא רעטסייגנ עסיורג ענעפָאלטנא דנאלשטייד ןופ יד

 עשילאיטסעב יד טמאדראפ רעטרעוו עטספראש יד טימ ןעבָאה טייצ רעד ןופ

 ןעקנעד רעייז טימ ,ץרַאה ןוא חומ רעייז טימ .סיצַאנ יד ןוא ןרעלטיה ןופ םישעמ

 ןעסַאמ סקלָאפ עשטייד יד ןופ טלעסײרטענּפָא ךיז ייז ןעבָאה ,המשנ ןוא

 ןיק טינ ןפוא-ןיאב ,רעכאלטלעוו א ,רעלאסרעווינוא ןא זיא טסייג רעייז
 .דנאלשטייד גיטציא
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 עטריזיליוויצ עסיורג גיטכיל נילָאמא רעד ןופ ןעלארטש עטלעקערבעגבָא

 ןעבָאה סערַאמכ עצראווש יד תעב טלעקניפעגסיורא ןעבָאה סָאװ ,ייז ןענעז ןוז

 -שטייד ןוא לעמיה רעד יו ךיילג .לעמיה ןעשטייד םעד ןעלקנוטראפ ןעביוהעגנָא

 זיא ,ןערָאװעג ןעניוצראפ סנעקלָאװ ערעטסניפ עקיד טימ ןעצנאגניַא זיא דנאל

 ןייק רעמ ייז ראפ זיא ,ןערָאװענ ןעשַאלעגסיוא ןעצנאנניא טייקגיטכיל רעייז

 ,טרָאד ןופ ןעפיולטנא טזומעג ןעבָאה ייז ןוא ןעבילבענ טינ ץאלּפ

 -ענ, לָאצ עסיורג ענעי ,רעטסייג עשטייד עדנעקנָאלבמורא תולג ןיא יד

 ,םיזירעלטיה ןעציטש ןוא ןרעלטיה טימ ןענעז סָאװ דנאלשטייד ןיא "עטנערעל

 -ראפ ןוא גנוגידלאוונראפ רעד ןיא טַאט ןוא טאר טימ םזיצַאנ םעד ןעפלעה

 סנַאיצארטנעצנָאק עסיורג עמאזיורנ ןיא -- רעדנעל ,רעקלעפ ןופ גנוטכענק

 רעד ןיא ןעפלעה סָאװ ,"עטנערעלעג , עשטייד ענעי .ןעלדנאווראפ תוסיפת

 ןופ ,טייקגיטכערעג ןוא טייהיירפ עכאלשנעמ ןופ גנוטָארסיױוא ןוא גנוטכינראפ

 ןוא םירוסי ןופ םי ַא ןיא טלעוו יד ,טירשרָאפ ןוא עיצאזיליוויצ עכאלשנעמ

 סקלָאפ ןעשטייד ןופ קורדסיוא רעד ןערָאװעג ןענעז ייז --- ןעקנירטרעד טולב

 לארָאמ יד ןוא ןעטנעמיטנעס יד סיוא ןעקירד ןוא ןעטערטראפ ייז ,רעטקַארַאכ

 .ןעסַאמ סקְלָאפ עשטייד יד ןופ

 עשטייד סָאד טריטנעזערּפער רעוו טכארטעג טָאה טלעוו עגימורא יד ןוא

 -נעצ יד רעדָא ,תולנ ןיא עטנערעלעג עשטייד עגילדנהעצ עכאלטע יד ,?קלָאפ

 יד תעב טמיטשעג ןעבָאה סָאװ ןעשטייד ןענָאילימ ןוא רעטנעזיוט רעגילד

 ךרוד ןעריפ ןוא רעריפ רעייז ןערעטעגראפ ,םישזער רעלטיה ןראפ ןעלהאוו

 -וצ טולב יד רָאנ סָאװ םישעמ עטסגיטולב עטסמאזיורנ יד ,לעפַאב ןייז ףיוא

 ?ןעטכארטסיוא ןענעק רעסערפ ןעשנעמ ןופ עיזַאטנאפ עטצייר

 ?רעוו

 -ַאמ סקלָאפ עשטייד יד יד ןוא קלָאפ עשטייד סָאד זא ,טכארטעג טָאה ןעמ

 ןעבָאה ,ןעגייווש ןעזומ ייז ,לעפַאנק םענרעזייא סרעלטיה רעטנוא ןעגיל ןעס

 יד ןעגעגאד קראטש רעבָא ןענעז ,ןעלעטשוצנעגעג ךיז טייקכעלגעמ יד טינ

 ,סיצַאנ יד ןופ םיעותעת םישעמ עניטולב

 ?ןעסַאמ סקלָאּפ עשטייד יד ןענייז רעוו ןוא קלָאפ עשטייד סָאד זיא רעוו
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 יד יװ ,החמש עזעינילער טימ ,האנה שיטסידאס ש"'היח טימ טָאה רעוו

 סָאװ ןברק ןעגידעבעל רעייז םורא םידש יו ןעצנַאט סָאװ ןעלַאבינַאק עדליוו

 -ענ ןוא ,ןעבילקעגנעמאזוצ ,ןענָארטעג ,רעייפ ןפיוא ךיז טָארב ןוא טנערב

 ןעוועג טּפאזעגנָא ןענעז עכלעוו ןיא ,רעכיב יד ןעפיוה-רעטייש ןיא ןעפרָאװ

 -ָארּפ ןוא עיצאזיליוויצ עכאלשנעמ ,ןעסיוו ךאלשנעמ ,רוטלוק עכאלשנעמ טימ

 רעדניק טינ ביוא ,תורוד ןערָאי רעטרעדנוה ןופ עיגרענע עשירעפעש ,סערג

 ?ןעסַאמ סקלָאפ עשטייד יד ןוא קלָאפ עשטייד סָאד ןופ

 עכאלרעדיוש טימ ,תוחיצר עטפאהליורג עלא יד טריפעגכרוד טָאה רעוו

 -רעד ,טעדרָאמעג ,טביורעג --- ןעגנונינייּפ עשילארָאמ ןוא עשיזיפ ןופ ןיז-ילכ

 -ַאמ סקלָאפ עשטייד יד טינ ביוא טסיווראפ ןוא טרעטשוצ טיוט םוצ ןעגָאלש

 ?ןעס

 -סעב עלַאבינַאק טימ ,החיצר עש'היח טימ טעוװעקערזיא ךיז טָאה רעוו

 טעדרַאמרעד ןוא טקיטשרעד ,טעדנעשעג ,טיוט םוצ טגינייּפראפ ,טעטילַאט

 רעטסעוװש עטניטולבעצ ןוא עטגָאטהעװעצ עזָאלפליה עטצישַאבנוא ערעזנוא

 ביוא ,ןליֹוּפ ןיא ,עיקאווָאלסָאכעשט ,ךיירטסע ,דנאלשטייד ןיא רעדירב ןוא

 ?ןעסַאמ סקלָאפ עשטייד יד טינ

 ךאלרעניא ןופ ריוושעג רעטצאלּפעגסיורא רעד זיא םזירעלטיה ןוא רעלטיה

 .םזינאנרָא-סקלָאפ ןעשטייד ןעטליופעגכרוד

 טייקגיטשרודטולב עטעוועדליוװעצ רעייז טימ ,םזירעלטיה ןוא רעלטיה

 טייהניימעג ןוא טייקנעברָאדראפ עכאלרעניא ליפיוו ,ןעזיווַאב טלעוו יד ןעבָאה

 .קלָאפ עשטייד סָאד ןופ שינעפיט יד ןיא ןעטלַאהַאב ןעגעלעג זיא סע

 -עלטיה טינ .קלָאפ עשטייד סָאד זיא סע ,רעלטיה זיולב ןעוועג טינ זיא סע

 סָאד רָאנ ,טפנוקוצ רעד ןיא טּפשמ ןראפ ןהעטש טעװ דנאלשטייד ןיא םזיר

 .קלָאפ עשטייד עצנאג

 ןעשטייד םעד רעביא ןייז טינ לָאז טפנוקוצ רעד ןיא טּפשמ רעד סָאװ

 החיצר עש'היח עצנאג רעייז ןעסָאגעגסיױוא ךיז טָאה ּפעק ערעזנוא ףיוא ,קלָאפ

 טכאמעגכרוד טָאה טייהשנעמ יד סָאװ ,טנייה זיב לָאמא ןופ ן'תוינערוּפ עלא

 עטסכאלרעדיוש ןוא עידעגארט עטסניד'ארומ יד .טכאמעגכרוד רימ ןעבָאה

 טלעוו רעד ףיוא ןעשנעמ עלא ןופ רערעמ ,ןעדיא זנוא טָאה עפָארטסַאטַאק

 .ןעפָארטעג
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 רימ ןעבָאה ץנעטסיזקע רעזנוא ןיא ןברוח ןוא קילגמוא ןעטסערג םעד

 .טבעלעגכרוד

 רעטנזיוט יד ךרוד ןעבָאה עכלעוו ,קְלָאפ רעריטראמ א סלא ,ןעדיא רימ

 ,םירוסי ןוא תורצ יילרע'לכ טכאמעגכרוד ןיוש עטכישענ רעזנוא ןופ ןערָאי

 טימ ןעשאררעביא וצ רעווש זיא זנוא ,סיעפ-עד-אטיוא ןוא סעיציזיווקניא

 ,טכאמעגכרוד טינ ךָאנ ןענעווטסעדנופ ןעבָאה ,תוטיחש ןוא ןעגנונלָאפראפ

 "ער רעלטיה ןופ רָאי ןעביז יד יו ,טייצ רעלאפָארטסַאטַאק ךאלקילנמוא ַאזַא

 עלא יד ,ןברוח ןעשידיא ןעטשרע ןופ ,סעינָאלאנא ןעהיצ רימ ןעלָאז .םישז

 -ניטולבראפ יד ןעכיילנראפ ,טבעלעגכרוד ןעבָאה רימ סָאװ ןערָאי רעטרעדנוה

 -יא גיטציא גיד'המיא רעטסניפ רעזנוא וצ ,עטכישעג עשידיא ךאלטיּפַאק עטס

 .ייז ןיא ןעלניּפשּפָא ךיז שיּפָאקסידיײלַאק סָאד טעװ ,ןעבעל שיד

 -רע ןופ ,טבעלעגכרוד ןעבָאה רימ ןוא ןעפָארטעג טָאה זנוא טימ סָאװ סלא
 -וצ סלא סָאד טריסאּפ טָאה ,םירצמ ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ סָאװ גָאט ןעטש
 .טציא זנוא טימ ןעמונעננעמאז

 עניטולב עלענש ַא יװ סיוא טהעז ןעבעל שידיא ךאלקילגמוא רעזנוא
 טייז ןעפָארטעג זנוא טימ טָאה סָאװ ץלא ןופ ,גנו'רזח'רעביא עשירָאטסיה
 .ןערָאװעג קלָאפ א ןענעז רימ

 -עג עשיריא לעטיּפאק דנערעווילגראפ טולב רעדנוזאב א זיא גָאט רעדעי

 -סיזקע רעזנוא ןופ ףיולראפ ןיא טריסאּפ ןיוש זנוא טימ טָאה סָאװ ,עטכיש

 עטלארוא יד ןופ גנולָאהרעדיו א זיא ּפעק ערעזנוא ףיוא הרזנ עדעי .ץנעט

 .רעטלאלעטימ ןוא םירצמ ןופ תורזג

 אּפָאריא ןיא רעדירב ןוא רעטסעווש ערעזנוא רעטנעזיוט רענילדנעצ

 ןופ ךאלנעט גָאט ןערעוו סָאװ ךאלעפעש ענידלושנוא ןופ ענאל יד ןיא ןענעז

 טייקכאלגעמ עטסדנימ יד ןהֶא הטיחש רעד וצ טריפעג סיצַאנ עש'היח יד

 -נעמ יו ןעבראטש וצ וליפא טייהנענעלענ עטסדנימ יד ןָא ,ןערעוו וצ ךיז

 .ןעש

 עשטייד יד ןופ ,רעדירב ןוא רעטסעווש ערעזנוא ןענעז ,תומהב יוװ רעגרע

 טראּפשראפ ןוא ןעפרַאוװועגניירא ןענַאנאו-טכארפ עטכאמראפ ןיא סיצַאנ

 עניטסָארפ עגיאיינש ןעטימניא ,בושי א ןופ טייוו טריפעגקעווא ,ןערָאװעג
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 -טכארפ עטּפאלקעגנעמאזוצ רעטערב עקיד ןופ עטצייהַאבנוא יד ןענעז רעדלעפ

 רענידעבעל ןייק זא ,טלעניזראפ ןוא ןעסָאלשראפ יוזא ןעסיורד ןופ ןענָאגאוו

 ןופ ןעצכערק ןוא ןערעמָאי ערעייז ,ןיירא רעדָא סיורא טנעקעג טינ טָאה שפנ

 -עגוצ טינ םענייק ןֹופ ,ןערָאװעג טקיטשרעד ייז ןעשיווצ זיא ,טלעק ןוא רעגנוה

 -ענ ,ענושמ ,יורג ייז ןענעז טלעק ןוא רעננוה ןופ טרעטאמענ ,ןערָאװעג טרעה

 -נייּפ א ןעברָאטשעג ,הרוצ עכַאלשנעמ יד ןעריולראפ ןעבָאה ,ןערָאװעג ןעלָאװש

 יד ןעניל רעדניק ןוא ,סעמַאמ ,סעטַאט ןופ ןעגיוא יד ראפ .טיוט ןעמאזננאל ךעל

 ןעבעל יד טימ טסערּפעגפיונוצ םענייאניא ,עטסביל ןוא עטנעָאנ ענעברָאטשעגבָא

 .ענעבילבראפ

 ענעפָאלטנא ,רעדניק ןוא םינקז ,רענעמ ןוא ןעיורפ עשידיא רעטנעזיוט

 ןוא עגירעגנוה ,עגנארק ,עטעקַאנ-בלַאה ,תופידר יצַאנ עגיד'מוניהנ יד ןופ

 ןיהואוו נידנעסיוו טינ ןיילא ,לעיצ א ןהֶא טרעדנאוועג ןעבָאה עטלעפייווצראפ

 טינ ןוא טסָארפ ןוא יינש ןעשיווצ ,רעדלעפ עיירפ יד ףיוא ןעפָאלעג ןענעז

 -נואווראפ ןוא עטעװעסאּפוצ ערעייז ראפ ראּפשנָא ןייק טינ ץעגרע ןיא ןענופענ

 -סננורעדנאוו ןעדנעשזדנָאלב ןפיוא םירוסי ןיא ןהעגטנא ןוא םיפונ עטעד
 .נעוו

 -ענפיוא םעד ןופ ןערָאװעג טינ ,טלעוו יד ןעזעוועג זיא ליטש-טיוט ןוא

 טינ ךיז טָאה טסעטָארּפ ןופ טרָאװ ןייק ,ןעסיוו ךיז טכאמעג םינ ,טלעסיירט

 .ןעמונעגנייא טלעוו יד טָאה שינעמוטש א .טרעהעג

 -רעדיוש עכלעזא ןהעזענוצ ןיוש ץנעטסיזקע ריא טייז טלעוו יד טָאה

 אזַא ףיוא ןייּפ ןוא םירוסי ,ןעשינרעטַאמ ,תורצ עכאלשנעמ ןופ רעדליב עכַאל
 ?בַאטשסַאמ ןעסיורג ךאלקערש

 -עג ןעבירטעג ןעדיא רעטנעזיוט ןענעז ,טניה סעדַאטס יוװ רעגרע ךָאנ
 -נוה ,רעטייווצ רעד וצ ץענערג ןייא ןופ ,ןעטייווצ םוצ ץאלּפ ןייא ןופ ןערָאװ

 ןופ ייז ןענעז עטעװעטַאקוצ ןוא עטגיטולבוצ עסיוורָאב ןוא עטעקַאנ ,עגירעג

 ןיא ןעבירטעג חצר-תכמ ןערָאװעג ןענָאלשעג שטייב עגיטולב ס'רזכא יצַאנ יד

 .סעטָאלב עפיט ןיא ןעקנירטרעד ןוא ןעדנעגעג עגיּפמוז

 -ייצראפ רימ ןעבָאה עיגָאלָאריטרַאמ עגיד'תוינערוּפ גיטולב רעזנוא ןיא
 -אב עטסגיטולב עטסרעווש יד רעטנוא ,תושיננ ןוא ןעגנוגינייּפ יילרע'לכ טנעב
 עטשרע סָאד ,טבעלעג ןיוש רימ ןעבָאה ,רעדנעל ענעדישראפ ןיא ןעגנוגניד
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 -סעווש ערעזנוא ןופ "ןעבעל , סָאד ןענעכייצראפ עטכישענ רעזנוא טעוו לָאמ

 זנוא ראפ טָאה קלאפ עשטייד סָאד סָאװ ,דנַאל יינ א ןיא רעדירב ןוא רעט

 ."דרנאל-סמענייק , ןיא --- ןעפאשעג

 -סערג רעד -- עטנאד וליפא .נונעג טינ זיא "דנאל-סמענייק , ןעפורנָא

 -נעטיוט ַאזַא ,לָאט רעמָאי אזא ,םונהיג אזא טָאה רעטכארטסיוא םונהינ רעט

 .ןטכארטסיוא טנעקעג טינ לָאט

 ,ךיירטסע ,דנאלשטייד ןיא רעדירב ןוא רעטסעווש ערעזנוא ןופ רעטנעזיוט

 -ראפ קלאפ עשטייד "עלעבָאנ, סָאד ןופ ןענייז ןעליױּפ ןוא עיקאווָאלסָאכעשט

 ןוא סעימעריּפע ןוא רעגנוה ךרוד טיוט ןעכעלעמַאּפ א וצ ןערָאװעג טלייטרוא

 תומשנ ערעייז זיב ןטראוו ןוא ןציז וצ יו ,טינ הרירב ערעדנא ןייק ןעבָאה

 .ןהעגסיורא ייז ןופ ןעלעוו

 סָאװ עּפאל-יצַאנ עניטולב יד ןופ תועידי עיינ זנוא טגנערב גָאט רעדעי

 -רעד ןוא טקיטשרעד ץוביק ןעשידיא םעיינ א זלַאה םורא העש עדעי ,טּפַאכ

 תילו ןיד תיל ןוא טּפשמ ןוא ןיד ןהֶָא ,תונמחר ןהֶא ,טיוט םוצ םיא טגרעוו

 םוטש ןיא טלעוו עצנאג יד ,טינ רָאנ טגָאז רענייק ,טינ ייז טרעטש רענייק ,ןיד

 .ןרָאװעגנ ביוט ןוא דנילב

 ןברוח רעזנוא ןעגָאלקסיױא לָאז איבנה-והימרי יו ןנוקמ א ןעמ טמענ יו

 ןוא רימ ןעבעל טייצ עניד'נברוח ךאלקילנמוא ןא ראפ סָאװ ןיא ,ךָארב ןוא

 .ןערָאװעג ןעריובעג רימ ןענעז לרוג ןערעטסניפ א ראפ סָאװ

 -ענ טביורַאב סעלא ןופ ןענעז רימ ןעוו רעטלאלעטימ ןיא ןעטייצ ןעוועג

 ןעלייט טלעוו ערעדנא ןענעז ,ןערָאװעג ןעבירטעגסיורא דנאל ןופ ןוא ןערָאװ

 עסיורג וצ ןייק רימ ןענעז ,רעדנעל ענעי ןיא ךיוא םנה .זנוא ראפ ןעּפָא ןעוועג

 דיילטימ ןוא תונמחר ןופ קנופ רעד ךָאד זיא ןעוועג טינ םיחרוא עטניילעננָא

 -עג ןענעז סע ,ןעשָאלעגסיוא ןעוועג טינ ןעצנאגניא ןעלייט טלעוו ערעדנא ןיא

 ,ןעטערט וצ ןערָאװעג טביולרעד זיא ןעדיא עט'פדור'ענ יד ואוו ןעלייט ןעוו

 -קעווא טינ עטנלאפראפ יד ןופ סיפ יד רעטנוא ןופ דרע עצנאג יד טָאה ןעמ

 עכנַאמ ,דרע רעד ןופ ןעבירטענרעטנורא טינ ןצנאגניא ייז טָאה ןעמ .ןעמונעג

 עטגָאיעגנ יד ראפ רעדנעל ערעייז ןופ ןעריט יד ןעטלאהעג ןעפָא ןעבָאה רעדנעל

 ,ןעטייווצ םוצ ץאלּפ ןייא ןופ טגָאיעגרעביא זנוא ןעמ טָאה -- עטגָאלּפעג ןוא

 .ןעטייווצ םוצ דנאל ןייא ןופ
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 ןוא -- שינרעטסניפ ןופ טייצ רעד ןיא רעטלאלעטיפמ ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ?טנייה

 יו ,טבעלענפיוא טָאה דנאלשטייד ןיא טסיינ ןענוה רעטלארוא רעד זא

 ןופ םישרוי יד ךיז ןעבָאה ,םילבחמ ענייז טימ סיורא םונהינ ןופ יאדמשַא רעד

 עיצנעווניא עשילאווייט טימ ,קלָאפ עשטייר סָאד ,ןערעטלערוא עדליוו ערעייז

 ןעדיא רימ ,תויה ,עיצאזיליויצ טלעוו יד ןעטכינראפ וצ ךיז טזָאלענסיורא

 סלא עיצרָאּפָארּפ רעזנוא טיול ,עיצאזיליוויצ טלעוו רעניזָאד רעד וצ ןעבָאה

 ,רעדניק ןענוה יד ןעבָאה ,רעקלעפ ערעדנא יו טרעייטשענייב רהעמ קלאפ

 יד יו טינ ,ענארפ ןעדיא יד ןעזייל .ןייז וצ רקוע זנוא ןעסָאלשַאב תישאר

 -ַאב ןיא זנוא ןעלייטבָא ןוא ןעפילשראפ -- רעטלאלעטימ ןופ ןעטארקָאטיוא

 טלא ןערָאי תורוד רעטרעדנוה ןופ זנוא ןעלצרַאװסיױוא רָאנ סָאטעג ערעדנוז

 ,ןערעגנוהסיוא ,בייל ןופ דמעה עטצעל סָאד ןעמענקעווא ,ןעמייה ענעסעזַאב

 עטסדליו יד טימ ניד'רקפה ןעדיא ןערעוו .ןעדרָאמרעד ןוא ןעגינייּפראפ

 ערעייז ןעכיירג ,טייוצ א וצ ץאלּפ ןייא ןופ ןעבירטעג ןוא טנָאיעג תוירזכא

 עטריזיליויצ עצנאג יד ןוא לעמיה ןרעטנוא ןעיירשעגנ ןוא ןענייווענ תוללי

 -נערבמוא ןוא ןעטכינראפ וצ ןעבערטש סיצַאנ ענייז טימ רעלטיה עכלעוו טלעוו

 -ָאבעגנָא טינ ךיז טָאה דנאל ןייק ,ןעיירשעג ערעזנוא וצ טרעווילנראפ זיא ןעג

 ףיוא ,הנידמ רעייז ןיא ץאלּפ א ייז ןעבעג וצ ענעבירטעג ןוא עזָאלצוש יד ןעט

 .ןענעוו טרעייז ראפ ץאלּפ ןייק ָאטינ זיא דרע רעצנאג רעד

 ,ןעדנוצעגנָא םיתיחשמ םונהיג יד ןופ ןעלייט טלעוו רעקיטש עיינ ןערעוו

 יד ןוא ט'מונהיג'ראפ ןוא ט'הפרש'ראפ ,טגיטולבראפ ,טליורגראפ ןערעוו רימ

 ןענָאק טינ ןעלָאז רימ ,זנוא ראפ רעיוט ןוא ריט טראּפשראפ טָאה טלעוו

 .ןעמאלפ יד ןופ ןעפיולסיורא

 -יורפ ןוא רענעמ ןענעז ,ןעדיא ןענעז ייז זא ,אטח ןעגיצנייא םעד ראפ

 -עב ערעייז ןופ ןערָאװעג ןעמונעגסיורא טכַאנ ןעטימניא ,עקנארק ןוא עטלא ,ןע

 -ענפיורא ,ןעסירעג ייז ןופ רעקיטש ענידעבעל ,טולב זיב טעוועטאקעג ,ןעט

 -עשטעילאקוצ ,הרוחס ךאלקעּפ עגיטיוק יוװ ,ןעליבָאמָאטא טסאל ףיוא ןעפרָאװ

 -עצ עטלא ףיוא ןליבָאמַאטיױא-טסאל יד ןופ ,ייז ןענעז עט'קיזמ'עצ ןוא עט

 טרהיפעגקעווא ןוא ןעפרָאוװעגרעטנורא ןעטרָאּפ עשטייד ןיא ןעפיש ענעכָארב

 .ןיירא םי ןעטימניא

 עגידלושמוא ןענעז ,ןעדיא ןערָאװעג ןעריובעג ןענעז ייז לייוו ראפרעד

 "עלעדייא , יד ןופ ,ךאל'הפוע עשידיא ךעלציּפ ןוא ךאלרעדניק עשידיא עניילק
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 ,סלָאפ שיטעָאּפ ,שירעטכיד ,שילאקיזומ-שיפָאזָאליפ סָאד ןופ רעדניק עשטייד

 -ענ ןעסירעגסיורא החיצר עשיטסידאס עדליוו טימ טנעה סנערעטלע ערעייז ןופ

 ךאלטנעה ,ןערָאװעג טלעּפירקראפ ייז ןענעז ןעניוא סנערעטלע יד ראפ ןערָאװ

 ,טצעזענסיוא ךאלדנהייצ ,ןעכָארבוצ ןוא טקנילענסיוא ייז ייב ךאלסיפ ןוא

 ייז ןענעז ןעדנואוו עגיטולב עטנעפעוצ יד טימ ןוא טקאהעגרעטנוא ןעניוא יד

 ןעפרָאװעגרעטנורא ףישיּפעלש ןופ קעד ןפיוא ןליבָאמָאטא טסאל עכיוה ןופ

 .ןיירא םי ןיא ןעבירטענ ןוא ןערָאװעג

 -ירטענ ,ןערעסאוו עפיט יד םורא ןעשזדנָאלב .םי ןיא ןעפיש יד ןעמיווש

 ןעּפעלש .ןעזָאלעגניירא טינ ץעגרע ןיא ייז ןערעוו ןעפַאה וצ ןעפַאה ןופ ןעב

 רעד ןופ יד טימ רעסאוו ןוא לעמיה ןעשיווצ םישדח ןוא ןעכָאװ ןעפיש יד ךיז

 ןוא רענעמ ענעבירטעגרעטנורא דרע רעד ןֹופ ןוא ענעפרָאוװעגסיורא טלעוו

 -רָאמטסבלעז ןוא סעימעדיּפע ןענעז .ךאל'הפוע ןוא רעדניק עניילק ןוא ןעיורפ

 -ענ טָאה הזנור עדליוו עטזיורבוצ טימ .ןעכָארבעגסיױא ןעפיש יד ףיוא ןעד

 יד ןופ ןעלכרָאכ הסיסג ןוא תוללי עטלעפייווצראפ יד ןופ םי רעד טמרוטש

 ןעפראוורעטנורא .ענעגיּפשעגסיורא טלעוו רעד ןופ עט'קיזמ'וצ ןוא עטגינייּפוצ

 עטקאּפעננעמאזוצ יד טימ ןעפיש-הסיפת עניליורג יד םי רעד ךיז ןופ ?יוו

 ,עטעג ןופ קלאפ סָאד סָאװ ןעשינרעטַאמ עכאלרעדיוש ןוא םירוסי עכַאלשנעמ
 -ענפיורא ךאלפרעביוא רעסאוו ךאלדנענוא ןייז ףיוא ןעבָאה ,גניסעל ןוא טנַאק

 -יוט יד --- ,ןעפיש-סמענייק, יד םי רעד ךיז ףיוא ליוו ןענָארט טינ .ןעפראוו

 ןעכערבראפ ןעטסניימעג ןוא דנאש עטסערג יד ,ןערעמַאק רעסאוו ערעטסניפ עט

 "טסיינ ןעשטייד ןעשירעפעש , ןופ רעדניק יד סָאװ ףאשַאב טלעוו רעד טייז

 ןופ ןעפיש יד ןענעז גייצלעיּפש יו .טרעדיילשענפיורא םיא ףיוא ןעבָאה

 טלעוו יד ןוא ןערָאװענ טרעדיילשענ ןרָאצ טימ סעילאווכ-נרעב-עסייוו יינש יד

 -עה ןוא ןעז וצ טינ ,טּפָאטשראפ ןערעיוא יד ןוא טכאמראפ ןעניוא יד טָאה ---

 ןעבָאה רעטסעפ .ןערעסאוו עטיירב ןוא םי ןופ ךיז טגָארט סָאװ רעמָאי םעד ןער

 הסיפת עדנעמיווש יד ,טלעניזראפ ןוא ןעסָאלשראפ ןעריט ערעייז ,רעדנעל

 ןעפיש יד ףיוא עכאלקילנמוא יד ןוא ןעכיירנ טינ ןענערב ערעייז ןעלָאז ןעפיש

 .ןעּפַאכניירא ןענעק טינ ךיז דנאל ןיא עראּפש עטסנעלק יד ךרוד ןעלָאז

 טינ סעכלעזא ךָאנ טָאה ,טייהשנעמ רעד ןופ עטכישעגנ רעצנאג רעד ןיא

 .ןערעוו טלעדנַאהַאב םאזיורג גיד'תונמחרב'נוא יוזא ןעלָאז ןעשנעמ זא טריסאּפ

 -עג ןוא זנוא ראפ רעיוט ןוא ריט טלענירראפ טלעוו יד טָאה סָאװ ראפ

 ?זיוה-טכאלש א ןיא ןעסָאלשעגּפָא טרעוו סָאװ ,ףָאש עדַאטס א יוװ זנוא טזָאל
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 ערעזנוא ןענעז ןערָאװעג ןעשַאלעגסיוא ,ןעבעל רעזנוא זיא רעטסניפ

 -על טלעוו עש'היח ע'סואימ א ןיא .ןעננוכערּפשראפ עכאלרעה ןוא ןעננונּפָאה

 ןוא טולב ןיא גיּפמוז עטרירענעניד יד טָאה טציא יװ לָאמנייק ךָאנ .רימ ןעב

 ,איבנ ןעגיד'חיכומ גידרעייפ א ןיא ךיז טגיטיונעג טלעוו ענעקנוטעגנייא החיצר

 ןעגיוא יד לָאז טלעוו יד ,ןעלסיירטפיוא טלעוו יד לָאז דייר ףָארטש סעמעוו

 ,ךָארב ןעכאלקילגמוא ןוא ןברוח טלעוו ןעסיורג םעד ךיז ןהעזמורא ןוא ןענעפע

 .טלעוו רעד ףיוא טכארבענ טָאה עיטסעב-רעּפוס עשירא יד סָאװ

 -עסאוו עטיירב ןוא םימי יד ףיוא ןעפיש עדנעמיוושמורא עזָאללעיצ יד

 -מוא ןוא עזָאלצוש ,עזָאלספליה ,ענעפרָאוװעגסיורא טלעוו רעד ןופ יד טימ ,ןער

 -וצ טלעו יד טָאה ,רעדניק ןוא ,ןעיורפ ,רענעמ .עשידיא עכאלקילג

 .תישארב-השעמ ראפ ןופ והבו-והת םוצ טכארבעגקיר

 ,עטעדנואווראפ יד ןופ ןעיירשעג ןוא ןענייוועג עדנעטלאּפש לעמיה יד

 -העבש יד ףיוא ןעפיש עדנעלגָאװ יד ןיא עדנעהעגטנא םירוסי ןיא עטניטולבוצ

 -עגניירא טינ דנאל ןייק ןיא ץענרע ןיא ןענעז סָאװ ,ןערעסאוו עפיט ןיא םימי

 ןערעטסניפ םעד ףיוא ןיולב טינ ,ןעיירשעג העוו ןענעז -- ןערָאװעג ןעזָאל

 -נעמאזוצ םעד ףיוא רָאנ דנאלשטייד ןיא רעטלאלעטימ ןעיורג םוצ רעק-קירוצ

 .עיצאזיליוויצ רעכאלשנעמ רעצנאגנ רעד ןופ ןברוח ןערעטסניפ ןוא ךָארב
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 עטשטנעבעג ךייר עטעדליווראפ יד טָאה ,רָאי טרעדנוה ריפ ןופ טנעָאנ
 ןעלָאז ןעשנעמ ןוא םי ןפיוא ןהעגנ ןעלָאז ןעפיש ,טראוועג עקירעמא ןיא דרע
 . עריא ןענעפע ,גנודליווראפ ענעסקאוועגנָא יד ןעדיינשרעטנורא ;ןעמוק ריא וצ
 ןעסיורג גיזיר םעד ןופ ךיז ןעגיטעז ןוא ןעזייּפש ,רעמיטכייר ענעטלַאהַאב
 ,דייוועגניא ריא ןיא ןאראפ זיא סָאװ ןעגעמראפ ןעראבטכורפ

 -ַאנ עכאלּפעשרענוא לאסָאלָאק יד ןענעז ,רָאי טרעדנוה ריפ ןופ טנעָאנ

 עסיורג יד ;ןעטלַאהַאב ןעגעלעג דרע רענאקירעמא רעד ןיא תורצוא רוט

 ץצנאנ יד גראוונעסע ךיז ןיא טנָאמראפ ןעבָאה עכלעוו רעדלעפ עניד'תובחר

 .ןעגעלעג ניד'רבדמ ןוא טסיוװ ןענעז ןעזייּפש וצ טלעוו

 ןעביוהעננָא ןעבָאה ןעפיש .דרע רענאקירעמא יד ךיז טָאה טראוורעד ןוא

 טָאה טלעװ עיינ א .ןעמוק ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעשנעמ ןוא םי ןפיוא ןהעג

 עטסגיטומ יד ,טנענוי עטסעב עטסוויסנעטניא יד .ןערימרָאפ ךיז ןעביוהעגנָא

 רעד וצ ,טלעוו רעטלא רעד ןופ םי ןפיוא ןעפיש יד ןעבָאה עטסשירעפעש ןוא

 .ןעריפ ןעביוהעננָא רעיינ

 רעד ןיא עטלעפייווצראפ ןוא עטכיורַאב ,עטקירדרעטנוא ןוא עטנלָאפראפ

 ערעייז ,ןעמונעגנעמאזוצ תוחכ לעסיב עטצעל ערעייז ןעבָאה ,טלעוו רעטלא

 ןיא גנונפָאה עדנעילטפיוא טימ ןוא טלעטראגעגרעטנוא ןעדנעל ענעכַארבוצ

 סעילאװכ םי ענידמרוטש יד ףיוא ,ךיז טצעזעג ןעפיש ףיוא רעצרעה ערעייז

 .ןעגנונפָאה עיינ ןופ טלעוו עיינ יד ןעכיירנ וצ ךיז טגיוועג םישדח ןוא ןעכָאװ

 טלעו עגנוי עיינ א ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ ךרַאמ ןוא טולב םנופ זיא

 טלעדנאווראפ ןדע-נ א ןיא זיא רבדמ עטעדליווראפ עטסיוו א .ןענַאטשטנע

 עלא ,גנוקירדרעטנוא ,גנוטכענקראפ יד ,טייקכאווש יד ,טייקטלא יד .ןערָאװעג

 ןופ ךשמב טָאה סָאװ טייהשנעמ רעד ןֹופ דנעלע רעצנאנ רעד ןוא ןעלביא

 ןענעז סָאװ ןעשנעמ יד ןעבָאה סעלא סָאד -- טלעמאזעגנָא טאהעג ךיז תורוד

 עגנוי .טזָאלעגרעביא טלעוו רעטלא רעד ןיא טלעוו רעיינ רעד ןיא ןערָאפעג

 םיזיטָאּפסעד ןעשיאייּפָארייא ןערעטסניפ ןופ ןעפַאלטנא ,ןעשנעמ עגיטפערק

 ,תוחכ עשירעמענרעטנוא עזעיציבמא טימ ,םזילאקירעלק ןעשיטיאוזעי ןוא

 רעד ןופ ןענעז סָאװ עיגרענע עכאלּפעשרענוא ,ןעטייקניהעפ עשימַאניד טימ

 ,ןעפָאלטנא בייל ןפיוא דמעה ןעזיולב ןטימ הפרש א תעשב יװ ,טלעוו רעטלא
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 יד ןעבָאה ,דנאל יינ א ןיא ןעיובוצפיוא ןעבעל יינ א ןוצר םענרעזייא ןא טימ
 .טריפעג טלעוו רעטקעדטנע יינ רעד וצ טלעוו רעטלא רעד ןופ ןעפיש

 רעדנא ןא ןצנאנניא ,טלעוו רעיינ רעד ןיא ןעשנעמ ענעמוקעגנָא יד ןעבָאה

 ערעייז טימ .ןעיוב ןעביוהעגנָא טלעוו רעטלא רעד ןיא ןעבעל סָאד יוװ ,ןעבעל

 רעד ראפ ּפיצנירּפ טּפיוה םעד ייז ןעבָאה טלעוו רעטלא רעד ןופ ןעגנוראפרעד

 ּפיצנירּפ א -- םייהיירפ עכַאלשנעמ :טלעטשעגקעווא טלעוו רעיינ
 טכאמעג טינ לעודיווידניא ןראפ ןעלָאז ןעגנומיוצראפ ןייק ?לוכ סלא זיא סָאװ

 ןוצר ןייז טיול ןעבעל ןוא ךיז ןעריפפיוא ,ןעקנעד לָאז שנעמ רעדעי .ןערעוו

 ןעביילבראפ דימת טלעוו עיינ יד לָאז רעבָא ךאלכעזטּפיוה .טלעפעג םיא יו

 ןוא עט'פדור'ענ ראפ טלקמ םוקמ ןעגידנעטש א ראפ ןעניד ןוא ןעּפָא יירפ

 .טלעוו רעטלא רעד ןופ ענענורטנא ןוא עכאלקילנמוא ראפ ,עטגלָאפראפ

 ןעשנעמ רעטנעזיוט ןוא רעטרעדנוה ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעפיש ןעוו ןוא

 עיינ סָאד טָאה ,ןעגנערבוצניירא טלעוו רעיינ רעד ןיא טלעוו רעטלא רעד ןופ

 יד ייז ןעבענענ .ןעמונעגנניירא ייז סמערָא ענעפָא עטיײרּפשענסיױא טימ דנאל

 -רענע ,טנַאלַאט רעייז ןעצונסיוא ןוא ןעלקיווטנע וצ ןעטייקכאלגעמ עטסטיירב

 טיול ןעבעל ןוא ףירגַאב רעייז טיול םייה רעייז ןעיוב ,טייקשירעפעש ןוא עיג

 ,דנאל עיינ סָאד זיא םעד ךרוד ,גנואיושנא ןוא הנומא ,גנוגייצרעביא רעייז

 -עּפש םעד בילוצ ןוא ןערָאװעג דרע רעצנאג רעד ףיוא דנאל עטסטמיראב סָאד

 .ןערָאװעג גיטכעמ ןוא קרַאטש ,ךייר רעט

 -ולב ךרוד ,ךיז טלעטשענ סיפ ענענייא יד ףיוא טָאה ,דנאל עיינ סָאד זא

 -ַאטקעטָארּפ סטלעוו רעטלא רעד ןופ ךיז טיירפַאב תונברק ןוא ףמַאק ןעגיט

 ןוא ערענָאיצקאער ץראווש טלעמישראפ יד ,ןערָאי ןופ טייצ א טָאה סָאװ ,טאר

 ,גידנעטשטבלעז .טניילעגפיורא טאהעג דנאל םעיינ ןפיוא טנַאה עשיטארקָאטיוא

 רעד ראפ ןוא דנאל ןיא .ןערָאװעג ךיז ראפ דנאל סָאד זיא גיננעהבָא ןעצנאגניא

 -נעּפעדניא ווָא ןָאשיירעלקעד , יד ןערָאװעג טרימאלקָארּפ זיא טלעוו רעצנאג

 ןיא דנאל םעיינ םעד ראפ רעפמעק ןוא רעדנירג ,ןערענָאיּפ יד ןעבָאה ,"סנעד

 עטשרע יד ןופ ענייא ןעביירשוצניירא ןעסענראפ טינ עיצוטיטסנָאק-סדנאל רעד

 טלקמ-םוקמ א דימת טביילבראפ ,טייהיירפ ןופ דנאל עיינ סָאד זא :ןעטקנוּפ

 עטנלָאפראפ ןוא עט'פדור'ענ יד ראפ ,ןָאיצַאנ עדעי ןופ עטקירדרעטנוא יד ראפ

 ,טלעוו רעטלא רעד ןופ

 ןענָארטענ םיטילּפ עכאלשנעמ יד ןעבָאה םי ןפיוא רעסאוו סעילאווכ יו

 -יירפ םענעפָא יינ םנופ ןעגערב יד וצ ,טלעוו רעד ןיא ןעלקניוו עלא ןופ ךיז
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 יינ וצ גנואיצאב עכַאלשנעמ עניצראהטיירב עטלעצרַאוװראפ יד .דנאל סטייה

 עיצידארט עטסערג ןוא עטסנעש יד ,דנאל םעיינ םעד ןיא ןזיא ענעמוקעגנָא

 .ןערָאװעג

 טנעכייצראפ עטכישעג רעד ןיא ןיא תויתוא ענעדלָאנ טימ שירָאטסיה

 ,ןעטַאטש עטנינייאראפ יד ןופ טנעדיזערּפ ןעטשרע ןופ עיצאמאלקָארּפ יד

 -רע יד ןעוו ,"יעד-נניווינסקנעט , ,קנאד ןופ גָאט ןיא ןָאטגנישאוו שזדרָאשזד

 ייז טָאה סָאװ ,טקנאדעג טָאנ ןעבָאה דנאל םעיינ םעד ןופ ןערענָאיּפ עטש

 -עגפיוא ש'היח עטעוװעדליוועצ ,טנייה יו טקנוּפ ,טלָאמעד ןופ טעוועטארעג

 זומ אקירעמא זא, -- דנאל םעיינ םעד ןיא ייז טריפעג ןוא אּפָארייא עטצייר

 -מוא ןוא ענעפָאלטנא יד ראפ ץאלּפ סננונירטנא יירפ א ןעביילבראפ דימת

 .רעדנעל ערעדנא ןופ עכאלקילג

 -ירעמא רעד ןופ סעטַאט יד ןופ רענייא טָאה ,רעטעּפש רָאי עכאלטע טימ

 סַאמָאט ,אקירעמא ןופ טנעדיזערּפ רענידרעטעּפש ןוא עיצוטיטסנָאק רענַאק

 -יזערּפ םעד ןעמענרעביא ןראפ עדער סגנורעוושנייא ןייז תעב ןָאסרעּפעשזד

 ןעגָאזּפָא טינ לָאמנייק טעװ דנאל רעזנוא , :טרעלקרעד ךעלרעייפ טמא טנעד

 -דניירפטסאג ענעי טָא ,טיונ ןופ םיטילּפ עכַאלקילגמוא וצ ןעזייווסיורא ןופ

 תעב סעטַאט ערעזנוא וצ ןעזיוועגסיורא ןעבָאה עדליוו יד וליפא סָאװ ,טפַאש

 ןעגיצנייא ןייא זומ טייהשנעמ עטקירדרעטנוא יד .רעה א ןעמוקעגנָא ןענעז ייז

 .ןעבָאה לענוק-דרע ןעצנאג ןפיוא טלקמ םוקמ

 עקיד יד ןעטכיולעגכרוד טכיל רעייז טימ םי ןפיוא ןעגנאגעג ןעפיש ןענעז

 -נוא ןוא עטנלָאפראפ טריפענ ןעבָאה ,שינרעטסניפ רעסאוו ןוא לעמיה ןעשיווצ

 ,טרעכיירַאב ענעמוקעגנָא יד ןעבָאה .טלעוו רעטלא רעד ןֹופ ןעשנעמ עטקירדרעט

 יד ןוא טלעוו רעד ףיוא דנאל עגיטכעמ עסיורג סָאד ראפ אקירעמא טכאמעג

 טנעכייצאב רעכערבראפ ראפ טלעוו רעטלא רעד ןופ ןענעז סָאװ ןעטנארגנימיא

 רעד רעטעּפש ןענעו ,ןעפָאלטנא דנאל םעיינ םעד ןיא ןענעז ןוא ןערָאװעג

 .ןערָאװעג הנידמ רעד ןופ ?עניּפש רעד ןוא ץלָאטש

 -נארגימיא רערעמ .ןעסקאוועצ ךיז טיירב ןוא סיורג דנאל עיינ סָאד טָאה
 -אוועג דנאל ןיא הכרב ןוא עפש יד ןזיא רעסערג ,ןעמוקעגניירא ןענעז ןעט
 ןעבָאה טלעוו רעטלא רעד ןופ ענעפָאלטנא ןוא רעלגָאװ טימ ןעפיש רערעמ .ןער
 עכאלדנעגוי עשירפ טימ ,רעגיטפערק ץלא ,טכיירגעג דנאל םעיינ ןופ ןעגערב יד

 .ןערָאװענ דנאל עיינ סָאד זיא רעקרַאטש ןוא רעכייר ,עינרענע
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 -נוא ןעבָאה ןעשנעמ ןוא דנאל סָאד ךיז טָאה ןעסקאוועצ ןוא טילבעצ זַא

 -ָאה ,ןעמָארטשניירא דנאל ןיא ןעטלאהעג סעילאווכ רעסאוו יו ךאלרעהפיוא

 ןערעטלע סנעמעוו ןעטנארגימיא עגיטכענ יד ןופ רעדניק ענעריובעגנ יד ןעב

 טָאג ןופ םעד ןיא גנוקירדרעטנוא ןוא ןעגנונלָאפראפ יד ןופ ןעפָאלטנא ןענעז

 רעד ןופ ןעדָאטעמ יד ןעריּפָאק ןעביוהעגנָא דנאל םעיינ עטקישענוצ ייז ראפ

 -עננייא יד .ןעכַאמ הללק א דנאל ןיא הכרב רעטסערג רעד ןופ .טלעוו רעטלא

 ןופ עיצידארט עטסנעש יד ןוא ןערעטלערוא ערעייז ןופ השורי עטעוועדנופ

 ןופ ןעגערב יד ייב ייז ןעבָאה רעיוט ןוא ריט .ןעפרָאוװראפ ייז ןעבָאה דנאל

 -ענפיוא ייז ףיוא רעסעלש עגיצנייא וצ הליחתכל .ןעיובסיוא ןעביוהעגנָא דנאל

 לעניר א ןיא לעניר א ,סָאלש ךָאנ סָאלש א ייז ןעבָאה זייווניצנייא ,ןעגנָאה

 -ניא יו טעמכ זיא דנאל עיינ סָאד זיב ,ןָאטעגנא דנאל ןופ ןערעיוט יד ףיוא

 -טנא ןוא עטגלָאפראפ יד ראפ ןערָאװעג טלענירראפ ןוא ןעסָאלשעגבָא ןעצנאג

 .טלעוו רעטלא רעד ןופ ענעפָאל

 זיא ,רעטנורא רשיה ךרד ןופ זיא טלעוו עטלא יד זא טָאה טריסאּפ ןוא

 ןענעז ,ןערָאלראפ םיקלא םלצ רעייז ןעבָאה ןעשנעמ ,ןערָאװעג ענושמ םיצולּפ

 ,טייקכאלשנעמ ,רשוי ,טכער .ןערָאװעג טלעדנאווראפ תויח עניסיפ ייווצ ןיא

 ,עשילארָאמנוא .ןערָאװעג טקעמעגסיוא טלעוו רעד ןופ ןעצנאגניא זיא תונמחר

 זיא הלפאו ךשוח ,רעטסניפ .ןערָאװעג ןעדנענוט ןענעז ןעטַאט עכאלשנעמנוא

 -ענ ןעטארטעצ םירעוו יו ןענעז ןעשנעמ .ןערָאװעג טלעוו רעטלא רעד ןיא

 .ןערָאװעג גיד'רקפה יירפ זיא ,ןעבעל ךַאלשנעמ ןוא .ןערָאװ

 עטעשטעלאקוצ ןוא עטעדנואווראפ ,ענעגָאלשרעד ,עטגינייּפוצ ןעבָאה

 א יװ טקנוּפ ,ךיז טּפעלשרעד ןענערב םי ֹוצ תוחכ עטצעל ערעייז טימ ןעשנעמ

 ענעפָאלטנא ,עטנלָאפראפ יד ןעבָאה קירוצ רָאי טרעדנוה עכאלטע טימ ,לָאמ

 ןעוועג ןענעז ךאלקילג ןוא .טכוזעג ןעטרָאּפ-םי יד ייב גנוטער ראפעג-טיוט ןופ

 נימאלפ שילעה ןופ ןעגנולענ זיא'ס ןעמעוו עסיוורָאב ןוא טעקַאנ עמירָא ענעי

 םי םעד ,ךיז ןעצעזפיורא ןעפיש ףיוא ,ןעפיולטנא וצ םוניהנ ןעשיאייּפָארייא

 -נאטהעוווצ עטעדנואוווצ ערעייז ראפ טלקמ םוקמ א ןענופעג ןוא ןעמיוושכרוד

 -קעווא ןעדָאב ןעניהור ףיוא סיפ עטלעּפירקראפ עטניטולבוצ ןוא םיפונ עט

 .ןעלעטש

 -ניק ןוא ןעיורפ רענעמ ,ןעשנעמ טרעדנוה ןיינ ןופ רעמ ןעגנולענ זיא

 -ָאגנָאשזד עטלעדנאוורעפ ןיא םונהינ ןעלארטנעצ גידרעקאלפ םעד ןופ רעד
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 םעד ךָאנ .ןעּפאכוצסיורא ךיז ןעבעל םעד טימ םיוק דנאלשטייד הנידמ עשיל

 -נוגינייּפ עשיטסידאס דליוו-שינוה שטייד-שירא ירודמ העבש יד ןעבָאה ייז יו

 -עג ט'הפרש'ראפ ןוא ט'מונהינ'ראפ ,טכאמעגכרוד םירוסי עכאליורג ןוא ןעג

 ןיא ןענַארקעג גנורינער רענַאבוק יד ןופ שינעביולרעד א ייז ןעבָאה ,ןערָאװ

 .ןעמוקוצניירא ַאבוק

 ךיז ןופ דמעה עטצעל סָאד ןעשנעמ טרעדנוה ןיינ רעביא יד ןעבָאה

 .טקאּפעגנעמאזוצ ךיז "סיאול .טס, ןעמָאנ ןטימ ףיש א ףיוא ,ןעבעגעגקעווא

 ןעשנעמ ןופ סנעטָאש עסיוורָאב ןוא עטעקאנ ,עמירָא עט'קיזמ'וצ ,עטלייבוצ

 ןעגיטולב שי'חצור ש'היח םעד ןופ תומשנ יד זיולב ןעגנולעג זיא'ס ןעמעוו

 -סיוא טימ ןוא ןעבעגענּפָא םי םעד ךיז ןבָאה ,ןעוועטאר וצ םוניהג ןעשטייד

 ייז ןענעז םיפונ עגיד'הנכוסמ-הלוח ערעייז ןיא גנונפָאה ןופ ןעקנופ עדענעילט

 .ןערָאפעג דנאל םעיינ םעד ןיא

 ענייז טימ טנעדיזערּפ רענַאבוק ןופ ץראה סָאד רעבָא זיא טכַאנ רעביא

 שינעביולרעד יד יוװ םעד ךָאנ .ןערָאװעג טרעקעגרעביא ןעטכעלש םוצ םיצעוי

 דנאפ ןיא ןערָאװענ ןעבעגעג "סיאול .טס, יד ףיוא עכאלקילנמוא יד זיא

 ףיוא ןעמוקַאב הטרח םיצעוי ענייז טימ טנעדיזערּפ רעד טָאה ,ןערָאפוצניײרא
 -רעה ערעייז ,ןעלַאפַאב ייז זיא תועשר עניד'מילצולּפ א .טַאט ןעכַאלשנעמ םעד
 ייז סָאװ רשוי לעסיב ןוא ?יפעג תונמחר סָאד ,ןערָאװעג טרענייטשראפ ןענעז רעצ
 ףיש יד רעדייא ךָאנ ןוא ןערָאװעג טּפעװעגסיױא ייז ןופ זיא טגָאמראפ ןעבָאה

 לעפַאב א טנעדיזערּפ רענַאבוק רעד טָאה טכיירגעג ןעגערב רענַאבוק יד טָאה
 ןערעו טביולרעד טינ לָאז ןעשנעמ ןופ סנעטָאש עכאלקילגמוא יד ןעבענעג
 .ןעטערטַאב וצ ןעדָאב רענַאבוק םעד

 ,ןעמיוושעגמורא םי ןפיוא ןָאללעיצ טכענ ןוא געט "סיאול .טס, יד זיא
 ןעמיוושעג ,ןעגערב רענַאבוק יד םורא ןערעסאוו יד ןיא ךיז טקנַאלבעגמורא
 ןלעוו םיצעוי ענייז טימ ץרַאה סטנעדיזערּפ םעד זא טּפָאהעג ,קירוצ ןוא ןיה
 ןוא עטגינייּפעג ךאלרעדיוש יד ףיוא ןעבָאה תונמחר ןעלעוו ,ןערעוו רעכייוו

 יד ןעמענוצקעווא ןעלעּפַאב ןעלעוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ עזָאלמייה עזָאלסּפליה
 -ַאב וצ ייז ןעביולרעד ןוא ןענערב-םי רענַאבוק יד ןופ םירמוש עטנעּפָאװַאב
 -סיוא יד ןופ ןעברַאטשוצסיוא ןופ ייז ןעוועטאר --- דרע רענַאבוק יד ןעטערט
 ןערישזאסאּפ יד ןעשיווצ ךיז טָאה סָאװ ן'תאלוח ןוא סעימעדיּפע ענעכָארבעג
 .טּפאכעגניירא "סיאול .טס , רעד ףיוא
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 טימ טלעדנאהעגרעטנוא סעיצאזינאגרָא עשידיא רענאקירעמא יד ןעבָאה

 רענעמ עשידיא טרעדנוה ןיינ רעביא יד ןעביולרעד וצ גנוריגער רענַאבוק יד

 ןיירּפ דלענ ןעכיוה א .ןעדנאל וצ "סיאול .טס, רעד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ

 יד ןעוו ןוא ּפָאק ןעשידיא רעדעי ראפ טרעדָאפעג גנוריגער רענַאבוק יד טָאה

 טרעדָאפעג םעד ןעלָאצַאב וצ טגיליוועגנייא ןעבָאה סעיצאזינאגרא עשיריא

 -מרַאב שי'נלזנ גיטולבטלאק ,גנוריגער רענַאבוק יד טָאה זיײרּפ ןעשיטאריּפ

 סָאװ ראפ א ןָא לָאמנייא טימ םזילַאטורב ןעטרענייטשראפ טימ זָאלצרַאה

 .קסע ןעצנאג םעד ףיוא ןעגָארקעג הטרח ןוא ןעגנולדנאהראפ יד טקאהעגבָא

 יד טימ "סיאול .טס , יד ןופ גנולדנַאהַאב עכאלרעדיוש םאזיורג יד טעוװ

 -ראפ עטסכאלקערש יד ןיא ןעבָאה עכלעוו ןערישזאסאּפ טרעדנוה ןיינ רעביא

 ,טּפַאלקעג  ַאבוק ןופ ןערעיוט יד ןיא תוללי עדנעכערבצרַאה טימ גנולפייווצ

 םורא לעדנַאה דלעג רעד ןוא ןעזָאלניירא דנאל ןיא ייז לָאז ןעמ ןעטעבעג םימחר

 -ענ רעטלאלעטימ ןיא ןעבָאה ןעטאריּפ יװ רעשירעביור ןעוועג זיא סָאװ ייז

 .ןעביילבראפ ַאבוק ןופ עטכישענ רעד ןיא קעלפ דנַאש עגניבייא ןא --- טלעדנַאה

 םעד ראפ ןערעפטנעראפ רעדָא ןעשאוונייר ןענעק טינ ךיז ַאבוק טעוװ לָאמנייק

 .דנאל סלא עטכישעג יד ןיא ןעכערבראפ ןעמאזיורג ךַאלשנעמוא ןעטסערג

 יד ןייז קלָאפ רענַאבוק ןראפ טעוװ תורוד עניטפנוקוצ יד ראפ רעסערג ךָאנ

 ןעבָאה סָאו םיצעוי ענייז טימ טנעדיזערּפ םעד ןופ ןעכערבראפ ןוא דנַאש

 -ניק ןוא ןעיורפ עקנארק ןוא עכאווש וצ תוירזכא ןעטלַאק אזא ןעזיוועגסיורא

 -עביל ראפ טרידנעטערּפ טלעוו רעד ראפ ןוא דנאל ןיֹא ןעבָאה ייז סָאװ רעד

 קורדסיוא רעד סלא טגיטכערַאב גנולדנַאה עמאזיורג ערעייז ןעבָאה ןוא ןעלאר

 .קלָאפ רענַאבוק עלארעביל סָאד ןופ ןעליוו ןיא

 ךאלקילנמוא יד ןיא ןעסיש וצ גידנעשארטס ןעסקיב עטלעטשעגנָא טימ

 יד זיב ּפָאק ןופ רענַאבוק יד ןעבָאה רעדניק ןוא ןעיורפ עשידיא עט'שלח'ראפ

 ןפיוא אנוש ןעכאלרעפעג א ןעגעג ףמַאק ןיא יו ןעטאדלָאס עטנעּפָאװַאב סיפ

 "םיאופ .טס, יר ןעננואווצענ טנעדיזערּפ "ןעלארעביל , רעייז ןופ ?עּפַאב

 יד ןיא ןעמיוושקעווא ןוא ןעגערב רענַאבוק יד ןופ ךיז ןערעטייוורעד וצ

 .ןערעסאוו עטיירב

 ,ןעגערב רענאקירעמא יד וצ רעטנענ ןעמיווש ךיז טזָאלעג ףיש יד טָאה
 ןעלָאז ןעשנעמ טימ ןעפיש טראוועג רָאי טרעדנוה ריפ טָאה סָאװ דנאל םעד וצ
 ןוא קרַאטש ,ךייר טיובענפיוא זיא סָאװ דנאל סָאד .ןעגערב ערהיא ןעכיירג
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 -נארגימיא יד יו עטנלָאפראפ ןוא עט'פדור'עג עכלעזא ןופ ןערָאװעגנ גיטכעמ

 טייהיירפ עכאלשנעמ ןופ דוסי סנעמעוו דנאל סָאד ."סיאול .טס, יד ןופ ןעט

 ןוא ,ןערָאװעג טלעצרַאוװראפ דרע רעד ןיא ףיט ןערענָאיּפ עטשרע יד ןופ זיא

 ערעדנא ןופ ענעפָאלטנא ןוא עטנלאפראפ ראפ טלקמ-דיע ןא ןופ ּפיצנירּפ רעד

 .עיצוטיטסנָאק רעד ןופ ןייטשדנורג רעד ןוא טקנוּפ רעטשרע רעד זיא רעדנעל

 -וצ ךיז טָאה ןעננוניטומרעד עטקראטשראפ ןוא ןעננונפָאה עטכאוורעד

 -קילנמוא יד ןופ ןעגיוא ענעשַאלעגסיוא ןוא רעצרעה עטיוטעגבָא יד ןיא טעילט

 עטלעצרַָאוװראפ ןוא טייהיירפ ןופ דנאל םעד ןופ ."סיאול .טס , רעד ףיוא עכאל

 ןעמ טעוװ ,טלעוו רעטלא רעד ןופ עטנלָאפראפ וצ גנוהיצַאב עראטינַאמוה

 ןופ ייז ןעוועטאר .ןעבָאה תונמחר ייז ףיוא טעװ ןעמ .ןעקישקירוצ טינ ייז

 טעוו אקירעמא .םינילת-יצַאנ עשיטסעב עדליוו יד וצ ןערעוו טקישעגקירוצ

 ןעזייווסיורא ןופ ןעגָאזּפָא טינ ךיז טעוװ ,יירשעג ןוא רעמָאי רעייז ןערעהרעד

 רענאידניא עדליוו יד סָאו טפאשדניירפ טסאג ענעי טָא ,עכאלקילנמוא יד וצ

 ייז תעשב ,ןעזיווענסיורא ןערענָאיּפ עטשרע יד ,ןערעטלערוא יד וצ ןעבָאה

 רעייז .אּפָארייא רעטציירעגפיוא ש'היח טלָאמאד רעד ןופ ןעפָאלטנא ןענעז

 -יראוו א ןענופעג טעוװ ,סיורג םי רעד יוװ יוזא זיא סָאװ ךָארב ןוא עידעגארט

 רעד יו קלָאפ שיטארקַאמעד לארעביל םעד ןופ רעצרעה יד ןיא ףורּפָא ןעמ

 -עבעל ןעמעראוו א דימת טניפעג עדנעדייל עכאלקילנמוא יד וצ ?יפעג תונמחר

 -וצ טינ ייז ןעמ טעוװ ןעגערב רענאקירעמא יד ןופ ,ןיינ --- ,גנאלקבא ןעגיד

 .ןעקישקיר

 רָאנ טעװ -- טעטילאנעל ,אטָאװק ,ןעצעזענ סנָאיצארגימיא ךייש סָאװ

 סָאד םטעוו ,ןענערב רענאקירעמא יד וצ ךיז ןערעטנענרעד "סיאול .ט9,, יד

 -ָאלוצניירא ןענעוו ןענופעגנ גנורינער רענאקירעמא יד ןוא קלאפ רענאקירעמא

 ,םי ןיא ךיז ןעקנירט ןעשנעמ תעב ."סיאול .טס, יד ןופ עכאלקילגמוא יד ןעז

 .עדנעקנירט יד ןעמ טעוועטאר לכ םדוק .ץענערג ןעגעוו ןעטכארט וצ ךייש זיא

 ןיא ןעשזדנַאלבמורא קירוצ "סיאול .טס, יד ןעזָאלרעד טינ טעװ עקירעמא ,ןיינ

 ןעמ ,ןעגערב יד םורא ןערעסאוו עטיירב יד ןיא ןעמיוושמורא זָאללעיצ ןוא םי

 רעדָא ,דרָאמטסבלעז ןהעגַאב ,היש יד ףיוא ןעברַאטשסיױוא ןעזָאל טינ ייז טעװ

 ייז טעו ןעמ -- טיוט ןעשירָאטיזיווקניא רעכיז א וצ ןערעוו טקישעגקירוצ

 !ןעוועטאר

 ןעגנוטראוורעד ןוא ןעגנונפָאה יד ןופ טזָאלענסיױוא רעבָא ךיז טָאה סָאװ

 "סיאול .טס , רעד ףיוא רעדניק ןוא ןעיורפ עשידיא עכאלקילגמוא יד ןופ
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 עכלעוו ףיוא תוער תויח יו ,רעכערבראפ יוװ ,םיערוצמ יוװ רענרע ךָאנ

 ןעמ טָאה ןייּפ ןוא םירוסי ןיא ךיז ןעלגנאר ייז ןעוו תונמחר ךיוא טָאה ןעמ

 רענאקירעמא יד וצ טנָאנ .טלעדנַאהַאב "סיאול .טס , יד ףיוא עדנעזייר יד

 רעכלעוו טעו רעמָאט ארומ סיוא ןעזָאלענוצ טינ ףיש יד ןעמ טָאה ןעגערב

 ןעקנירטרעד רעדָא גערב םוצ ןעמיוושרעד רעסאוו ןיא ןעגנירּפש רישזאסאּפ

 .גערב ןעבעל ךיז

 יד ןופ רעמָאי ןעדנעכערבצרַאה ןוא ןעיירשעג-ספליה עטלעפייווצראפ יד

 ךיז טָאה "סיאול .טס, יד ףיוא רעדניק ןוא ןעיורפ עשידיא עכאלקילנמוא

 .ייז ןעגעוו ןעבירשעג ןוא טדערעג טָאה ןעמ .טרעהעג דנאל ןעצנאג ןרעביא

 ףיוא טָאה ןעמ .ןייּפ ןעכאליורג רעייז טרעדלישעג ןוא ענאל רעייז ןעבירשַאב

 ןייז ןיא ןעסעזעג זיא סָאװ ,תונמחר לעב רענעי יװ רעבָא טאהעג תונמחר ייז

 םענעריורפעגכרוד גירעגנוה םעד טרעפטנעעג ןוא רעמיצ ןעמיראוו ןעמעוװקַאב

 ןעטעבעג ,טּפאלקעג ריט ןייז ןיא גיד'םימחר ןעסיורד ןיא טָאה סָאװ ןַאמירָא

 -- ,ןעריורפרעד טיוט םוצ טרעוו רע לייוו ןעזָאלניירא בוטש ןיא םיא לָאז רע

 ....תונמחר םיא ףיוא טָאה רע זא

 -ארקָאמעד סָאד .טייקניטכערעג ןופ דנאל סָאד טלעדנאהעג טָאה יוזא טָא

 ןוא עטנלָאפראפ ןופ ןערָאװעג טיובענפיוא זיא סָאװ דנאל עיירפ-שיט

 -יטסניא עשיטארקַאמעד ןוא עיצוטיטסנָאק סנעמעוו דנאל סָאד .עט'פדור'עג

 יד ןופ העּפשה יד רעטנוא טעדנירגַאב ןוא ןעפַאשעג ןענעז ,טגָאז ןעמ סעיצוט

 .טעטינַאמוה ןוא ןעננוזָאל טייהיירפ ןוא קיטע עשילביב

 גנודנירג רעד תעב טָאה סָאװ דנאל עיינ סָאד טלעדנאהעג טָאה יוזא טָא

 טלעוו עיינ יד זא -- ןעּפיצנירּפ-טּפיוה יד ןופ םענייא טרימאלקָארּפ ךעלרעייפ

 טלקמ םוקמ ןעגידנעטש א ראפ ןעניד ןוא ןעּפָא יירפ ןעביילבראפ דימת לָאז

 רעד ןופ ענענורטנא ןוא עכאלקילגמוא ראפ עטנלָאפראפ ןוא עט'פדור'עג ראפ

 -נעמ עטעשטעילאקוצ ןוא ענעגָאלשוצ ענעפרָאװעגסיױרא טימ ;טלעװ רעטלא

 -ָאה ,ןהעג וצ ןיהואוו טינ ןעבָאה סָאװ םוניהג ןעשטייד ןעטעוװעדליוועצ ןופ ןעש

 סָאװ ,טלעוו יד ןיא טינ םענייק ןעבָאה ןוא ןָאט וצ ןיה א ואוו טינ ךיז ןעב

 .ןעמהעננָא עדווירק עגיטולב רעייז ךיז לָאז

 טָאה אקירעמא ןופ רעדנירג ןוא ןערענָאיּפ יד ןופ גנוקנעדנַא ןערהע ןיא

 .ןערישזאסאּפ עריא ןעדנאל וצ "סיאול .טס, יד ןערעוו טביולרעד טפראדַאב

 רעד ראפ עיצאטסעפינַאמ עוויטארטסנַאמעד עטסערג יד ןעוועג טלָאװ סָאד
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 ןופ רעפעש יד ןופ עיצידארט רעד ןיא טסעפ ךיז טלַאה טלעוו עיינ יד זא טלעוו

 ןוא עטנלָאפראפ ראפ טלקמ םוקמ סלא ןעניד וצ עיצוטיטסנַאק רענאקירעמא יד

 -ראפ רעטספרַאש רעד ןעוועג טלָאװ סָאד .טלעו רעטלא רעד ןופ עט'פדור'עג

 -ורב ןערעטסניפ ,םיעותעת םישעמ ,תוירזכא יד ןענעג טסעטָארּפ סננומאד

 -לושנוא ןענענ טלעוו רעטלא רעד ןופ גנולדנַאהַאב עשיראברַאב ןוא םזילַאט

 ו .רעדניק ןוא ןעיורפ עזָאלספליה עכאווש עגיד

 ?טריפעג טָאה "סיאול .טס, ףיש יד ןעמעוו טסייוו רעוו --- רשפא ןוא

 -ענ ןוא עטגָאיעג ,ענעפרָאוװעגסיורא טלעוו רעד ןופ יד ןעשיווצ זא ךאלגעמ

 -אוו רעניטפנוקוצ א ןעניפעג ךיז טָאה רעדניק ןוא ןעיורפ עשידיא עטגָאלּפ

 ?ןייטשנייא רעדָא ץעמנייטש ,ןָאסידע ,ןלָאקניל ,ןילקנערפ רעיינ א ,ןָאטגניש

 -יל ןוא םזיטארקָאמעד רענאקירעמא רעצנאג רעד טָאה םינּפ א ראפ סָאװ

 יד ןופ גנוקישקירוצ יד -- ןעריסאּפ טנעקעגנ טָאה סעכלעזא זא םזילארעב

 ?עּפָארייא רעטציירוצ ש'היח דליוו רעד ןיא "סיאול .טס,

 -ַאטינאמוה ,סעדער עלארעביל ענהעש עלא יד ןעבָאה טרעוו א ראפ סָאװ

 קילנמוא רעכאלשנעמ רעדנעיירש לעמיה אזא זא ןעגנוזָאל סטייהיירפ ןוא ער

 ןייוועג רענידרעמָאי רעד ,ןעגערב םי רענאקירעמא יד ןופ טנהָאנ ןעוועג זיא
 ןופ ןעוועטאר ייז לָאז ןעמ עדנעדיילטיונ ןוא עטנינייּפענ יד ןופ טעבעג ןוא
 ןענעפע ייז ראפ לָאז ןעמ ,םונהיג ןעשיאייּפָארייא ןיא ןערעוו טקישעגקירוצ
 ןעצנאגנ ןערעביא טרעהענ ךיז טָאה ןעזָאלניירא ייז ןוא דנאל ןופ ןערעיוט יד

 -וצ עכאלקילנמוא יד טימ ףיש יד טָאה ןעמ זא ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא דנאל

 .לָאט-ןעטיוט ןעשיאייּפָארייא ןיא טקישענקיר

 ןעשינהעשעג עטסניד'ארומ יד ןופ ענייא ןעוועג טינ "סיאול .טס, יד זיא
 רעד ףיוא ןעוועג לָאמ א זיא סָאװ עידענארט עטסערג יד ,ןעטייצ עלא ןופ
 -ענ קלָאפ רענאקירעמא עלארעביל שיטארקָאמעד סָאד טָאה יוזא יװ ,טלעוו

 לעמיה יד ןערעה רדסכ געט עכאלטע ניטולבטלאק יוזא ,גיהור יוזא טנָאק

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ עשידיא עדנעקנירט םי ןיא יד ןופ תוללי עדנעטלאּפש
 -עג םימחר תוחכ עטצעל יד טימ ןערעיוט רענאקירעמא יד זיב ןעבָאה סָאװ
 -עוו טקישעגקירוצ ןופ ייז ןעוועטאר ,ןעזָאלניירא דנאל ןיא ייז לָאז ןעמ ןעטעב
 -נעסיוו טינ ךיז ןעגיוושעג טָאה קלָאפ סָאד ןוא ןיירא םונהיג ןעשילעה ןיא ןער

 ?ןערעוו טקישעגקירוצ לָאז "סיאול .טס, יד טזָאלרעד ןוא טכאמעג ניד
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 רענעמ רענאקירעמא עניצראהכייוו רעטנעזיוט רעטרעדנוה ענעי ראנאז

 -ראפ אקירעמא ץנאג רעביא טיירב א ןיא טריזינאגרַא ןענעז סָאװ ,ןעיורפ ןוא

 ,ץעק ,טניה ֹוצ ,ןעשינעפעשַאב עמוטש וצ עיצאזינאגרַא תונמחר עטנייווצ

 ןוא תונמחר ןופ עמיטש רעייז ןערעה טזָאלעג טינ ןעבָאה --- המודכו ,דרעפ

 ןוא ןעיורפ עשידיא ענידרעטַאמ םירוסי ןופ ןוא עטנינייּפעג יד וצ דיילטימ

 ...?"סיאול .טס , ףיש יד ףיוא רעדניק

 -עז "סיאול .טס , יד ףיוא רעדניק ןוא ןעיורפ עשידיא עכאלקילנמוא יד

 ףיוא עיצאזינאגרָא תונמחר רענאקירעמא יד ןופ ןעניוא יד ןיא ןענַאטשעג ןענ

 טנידראפ טינ ןעבָאה ןוא ןעשינעפעשַאב עמוטש יד יוװ הנרדמ רעגירעדינ א

 -ניצראהכייוו ,טייקסטוג יד רעדילנטימ תונמחר רעטנעזיוט רעטרעדנוה יד ןופ

 ךאלטנעפע ןעזייו ןוא רעצרעה יד ןיא ןעגָארט ייז סָאװ דיילטימ ןוא טייק

 .דרעפ ןוא ץעק ,טניה סיורא

 אקירעמא טָאה עּפָארייא ןייק סיאול .טס רעד ןופ ננוקישקירוצ רעד טימ

 עסיורג סָאד ןופ רעדנירג ןוא ןערענָאיּפ עריא ןופ גנוקנעדנָא םעד טמהעשראפ

 יד סָאװ ּפיצנירּפ םעד ןעפרָאוװראפ .דנאל םענעסקאוועגסיוא ניטכעמ ךייר

 -קעווא דנאל סָאד דוסי-טּפיוה םעד ראפ ןעבָאה דנאל ןופ רעפעש ןוא רעיוב

 טלקמ םוקמ ןעגיצנייא ןייא זומ ,טייהשנעמ עטקירדרעטנוא יד זא --- טלעטשעג

 -יילבראפ דימת לָאז ,אקירעמא ,טלעוו עיינ יד זא ןוא ןעבָאה דרע רעד ףיוא

 ערעדנא ןופ עט'פדור'עג ןוא עטנלָאפראפ ראפ ץאלּפ סגנונירטנא ןא ןעב

 .רעדנעל

 -עוו ןעבירשראפ טעוװ עטכישעגנ רעזנוא ןופ רעטעלב עטסצראווש יד ןיא

 עיירפ סָאד טעוו סָאװ סיאול .טס, רעד טימ טנעדיצניא רעכאלקילגמוא רעד ןער

 .ןעפאשראפ טינ דובכ ןייק עקירעמא דנאל

 ןעזיװַאב טלוב טָאה עּפָאריײא ןייק "סיאול .טס , רעד ןופ גנוקישקירוצ יד

 שינעהעזנייא לעקערב ןייק ןעבילבראפ טינ זיא טלעוו רעניטציא רעד ןיא זא

 ןיא ךיז ןעקנירט ,טיוט ןטימ ךיז ןעלננאר רימ ןעוו וליפא ,ןעדיא זנוא ראפ

 שנעמ ןעשיווצ ןעגנוהיצַאב ןעגעוו תודימ עטוג ןוא ןעצעזעג עלא זא ןוא םי

 רעמ טינ ןענעז ,טעטינַאמוה ,םזילארעביל ,עיטארקָאמעד ןעגעוו ,שנעמ ןוא

 ,טסנרע רעמ טינ טמענ רענייק רעכלעוו קוח רעשילאווייט יו
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 רעלדָא ףיוא יוװ ,ךימ גָארט ,ךימ ריפ ,ףיש יד ףיוא העג !הניפסה ילע

 !ליצ ןעסיורג ןיימ וצ ןעלגילפ

 ןופ רעטכיד רעשידיא רעלַאנָאיצַאנ רעטסערג רעד ןעננוזעג טָאה יוזא

 ןופ ,המשנ עשיטעָאּפ טשוקעג טָאג ןופ יד --- יולח הדוהי 'ר רעטלאלעטימ

 .ךיז טרעה שוק ןעכילטעג ןופ גנאלק רעד ,טגָאז ענייה יו ,םיריש סנעמעוו

 וצ ןעסָאלשַאב ןערָאי ערעטלע ענייז ןיא טָאה יולה הדוהי 'ר ןעוו

 -- שנואוו ןעטסעסייה ןייז ,םולח-סנעבעל ןעטסרעייט ןייז ןעכאלקריווראפ

 ץראה ןיימ , --- לארשי ץרא ןיא ,זיא ץרַאה ןייז ואוו דנאל םעד ןיא ןערָאפ וצ

 ,ףיש עטלא ןא ףיוא טצעזעג ךיז רע טָאה ."ךיא ןיב ברעמ ןיא ,חרזמ ןיא זיא

 םוצ טינ ןוא ןעציז םוצ טינ ,עטויַאק עטקיטשראפ עגנע ןא ןיא ןעסָאלשעגנייא

 -עג גייצליּפש א יוװ ףיש יד ןעבָאה סָאװ סמערוטש עדליוו ןעשיווצ ,ןהעטש

 ןוא טנייווענ ,טצכערקעגנ טניוו רעד טָאה ןעלגעז יד ןעשיווצ ןופ ,טרעדיילש

 ,רעטכיד ןענילייה ןופ ץראה עשידיא עלַאנָאיצַאנ עסיורנ סָאד ןוא טגָאלקעג

 ערַאברעדנואוו עדנעצנעלנ טימ .טזיורבעג םיריש עשילמיה עלאינענ טימ טָאה

 סָאװ ןעטניוו עכילקערש עניטכעמ יד ,טרעדלישעג םי ןעגידעכָאק םעד ןעבראפ

 -מירג טימ ןרעדיילש ,סעילאווכ ענידמערוטש עסייוו יינש עכיוה גרעב ןעביוה

 ףיש יד זא ,ןעקָארשעג טָאה רעטכיד ןענילייה םעד ןוא ףיש עטלא ןייז ןערָאצ

 טימ ,חרזמ ןיא ,זיא ץרַאה ןייז ואוו טרָאד ,ןערָאפראפ וצ ןעננילעג טינ טעוװ

 -רעד ,ןעקרַאטש טלָאװעג ףיש יד רע טָאה המשנ ןייז ןופ רעייפ ןעצנאגנ םעד

 עטפסיט יר ןופ ,סעילאווכ עזייב ענידמרוטש יד טימ לעננארענ ןיא ,ןעניטומ

 ןענידרעייפ טימ ,תובהלתה עכילטעג טימ ףיש יד וצ רע טָאה ןעשינעפיט

 :ןענירשעגסיוא סָאטאּפ

 הענ ,סעילאווכ םי יד ןעגעג ףמעק ,ףיש יד ףיוא העג !הניפסה ,ילע ---

 ,ליצ ןעסיורג ןיימ וצ ןעלגילפ רעלדָא ףיוא יוװ ,ךימ ריפ ,רעטנוא טינ
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 רעזנוא ןופ ןערָאװעג טלענַאװראפ ןוא ןעסירעגסיורא ןענעז רימ טניז

 -עג ןוא טבעלעגכרוד ןערָאי רעטרעדנוה יד ןיא ןעבָאה רימ סָאװ סעלא .דנאל

 ןעקנעב ןוא ןעבערטש ,ןעּפָאה ,ןענייוועג ,ןערעמָאי ,ןעצכערק ערעזנוא ,טלהיפ

 ןיא דמערפ רעד ןיא ץרַאה שידיא ענעכָארבעצ ןוא המשנ רעשידיא רעד ןופ

 ענייז ןיא ,יולה הדוהי 'ר ,ררושמ רעכילטעג רעד טָאה ,דנאל רעזנוא וצ תולג

 ןייק םי ןפיוא עזייר ןייז תעב ןעסָאגעגסיוא ןויצ יריש עכאלסעגראפנוא גיבייא

 .לארשי ץרא

 א יו ךיוא םיא ךיז טָאה ?עמיה רעפיט רעזָאלדנורג רערעטיול-יולב רעד

 טכַאקעג ןוא טמערוטשעג טָאה םימי עדייב יד ןעשיווצ ןוא טלעטשעגרָאפ םי

 :ץרַאה סרעטכיד םעד -- םי רעטירד ַא

 ןעמאזוצ ָאד ןעפָאלש ן'םי ייווצ

 רעדירב עכיילנ יו טגיילעגפיונוצ

 טינ טפָאלש ןעטימניא םי רעטירד ןייא

 .רעדיל ענייז טימ ץראה ןיימ

 -ראפנוא גילייה רעזנוא ןופ ץראה סָאד ,םי רעטירד רעד טָאה טזיורבעג ןוא

 -ראפנוא ןעבילבראפ ןענעז סָאוװ רעדיל ןויצ עדנעהילג טימ רעטכיד ןעכילסעג

 ענענייא ענייז זיולב טינ רעטכיד רעד טָאה ,ןויצ-יריש יד ןיא לייוו .רַאבכיילג

 -סיוא רעייז ןיא ,טקירדעגסיוא גנובערטש ןוא גנונפָאה ,טפאשקנעב ,ןעליפעג

 ןענַאילימ ןופ ליצ ןוא גנובערטש ,טפאשקנעב עשידיא תורוד ךיז טרעה קורד

 טבעלַאב ןענעז ןוא ןעוועג ןענעז סָאו םלועה תוניּפ עבראמ רעצרעה עשידיא

 -םיוא ,ךיילנ רעקלעפ טימ קלָאפ א ןייז וצ לאעדיא ןענילייה ןעסיורנ םעד ןופ

 ייז ןעוו ,טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד ןופ דסח ןפיוא ןעזיוועגנָא ןייז וצ ןערעה

 יו רענרע זנוא ייז ןעביירט טינ ןעליוו ייז ןעוו ןוא זנוא ייז ןעטלַאה ןעליוו

 :עגיצערק יו רענרע ,ןענילפ ענדילז

 טרָא ןא ברעמ ןוא חרזמ ןיא ָאד זיא יצ

 ?טרָאד זנוא רעכיז ןוא גיהור ךיז טבעל'ס ואוו

 רעד ףיוא לעקניוו ןעגייא ןא ןענָאמראפ וצ ננובערטש ןוא ןוצר רעזנוא

 ןעניא ןא .םייה רעזנוא ,ןעפורנא ןענעק ןעלָאז רימ ואוו ץאלּפ א ,טלעוו

 ךיז ,ןעטערט יירפ ןענעק ןעלָאז רימ ואוו ,סיפ ערעזנוא רעטנוא דרע לעקיטש
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 ,עדמערפ ןענעז רימ זא ןעפראוורָאפ ןענעק טינ זנוא לָאז רענייק ,ןעלצרַאװנייא

 -ערב רעזנוא ןיא סָאד -- ןעפראווסיורא ןוא רענייב ערעזנוא ןעכערבוצ

 רימ טניז ,טפאשקנעב עטסדנעגאנ ,גנונעפָאה עטסדנעילט ,הקושת עטסדנענ

 .ןערָאװעג טלענָאװראפ דנאל רעזנוא ןופ ןענעז

 ןוא טרעטסניפראפ רעזנוא ףיוא ,ןעסָאגראפ רימ ןעבָאה ןערערט םימי

 טלעּפירקראפ ,ףוג רעזנוא ןערָאװעג ןיא ןעכָארבוצ ,ןעבעל תולג טלאגראפ

 ץאלּפ ןייק ָאטינ זיא ץעגרע ןיא ,ןערעדנאוו ןופ סיפ ערעזנוא ןערָאעג ןענעז
 ןערָאװעג זיא טסואימראפ ןוא ןעגיּפשראפ ,גידלַאװגראפ ,ןעגעוו טרעזנוא ראפ

 -נייא רעזנוא ,רוד וצ רוד ןופ רימ ןעבָאה ןעגָארטעגרעביא ןוא ,המשנ רעזנוא

 רָאנ ןעק ,גנוזיילרעד ןוא ףליה עגיצנייא ערעזנוא ,גנוטער ןוא גנונעפָאה עגיצ

 לעקניו ןעגייא ןא ,ןייז ךיילנ רעקלעפ טימ קלָאפ א ןעלעוו רימ ןעוו ,ןעמוק

 יד ואוו , ,החונמ םוקמ עלַאנָאיצַאנ א ,טרָא רעכיז א ,ןעגָאמראפ דרע יד ףיוא

 ."טסענ רעייז וצ ןערעק קירוצ ךיז ןענעק ןעלָאז ןעביוט עטלעגָאוװראפ

 ,עיגאליטרַאמ עניטולב ,תולנ ןערָאי רעטרעדנוה ערעזנוא עלא רעטניה

 ערעזנוא עלא רעטניה .טכאמעגכרוד שדקמה-תיב ןברוח טייז ןעבָאה רימ סָאװ

 -אטיוא ,תוחיצר עגיד'תוירזכא ,סעיציזיווקניא ,ןעגנוגלָאפראפ ןעגנורעדנאוו

 טבעלענכרוד טלעוו רעד ןופ ןעטייז ריפ עלא ןיא ןעבָאה רימ סָאוװ סיעפ-עד

 ריפ יד רעביא ןענעז רימ ןוא ןערָאװענ טסיווראפ זיא דנאל רעזנוא טניז

 ,תורובג עלא רעטניה .ןערָאװעג טיירּפשוצ ןוא טייזוצ טלעוו רעד ןופ ךאלקניוו

 ךשמב ןעבָאה רימ סָאװ שפנ-תריסמ עכַאלשנעמרעביא ,םזיאָארעה ןעשידלעה

 ןוא תופידר ליפ יוזא ןהעטשוצסיוא ןעזיוװַאב ראי טנעזיוט ייווצ עטצעל יד

 יד ,זיא ןוא ןעוועג ןיא ןעדייל עכילשנעמנוא ןוא תורצ ליפ יוזא ,םירוסי

 ,טגיטומרעד זנוא טָאה סָאװ טפארק טּפיױה יד ,גנונייצרעביא עטסעפ ךילרעניא

 -וק רעטעּפש רעדָא רעירפ זומ ,טייצ יד זא --- .טפנוקוצ יד ףיוא גנונפָאה יד

 -וצ טָאה טָאג סָאװ ,דנאל רעזנוא וצ ןערעקקירוצ ךיז ןעלעוו רימ ןעוו ,ןעמ

 .תובא ערעזנוא וצ טגָאזעג

 -רעכיז ןוא גנוגייצרעביא עניזָאד יד ,ןעביולנ ןוא החטבה עכילטעג יד טָא

 יד ,דיא רעדעי ןופ המשנ ןוא ץראה ןיא טלעצרָאוװעגנייא ףיט זיא סָאװ ,טייק

 עשידיא סָאד ןופ שיילפ ןוא טולב ןיא טבעל סָאװ ננונעפָאה ןוא טפאשקנעב

 ,פארשי ץרא ,דנאל רעייז ןיא ןעדיא יד ןופ רעקקירוצ ןוא הלואגנ רעד ןיא קלאפ

 ,עטכישעג תולג רעזנוא ןיא ןעטנעמַאמ עטסניטולב עטסשיגארט יד ןיא ןעבָאה

 -נוא רעביא טעכַאפענ ךילרעהפיואנוא טָאה ,גנוטָארסיוא ןופ דרעווש יד ןעוו
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 טרעקאלפעג רעייפ א טָאה לארשי-תיב ןופ ןעלקניוו עלא רעביא ןוא ּפעק ערעז

 דיא ןעדעי ןופ ןעניוא יד ראפ ,תויתוא ענידרעייפ טימ יוװ ןעקוצראפ וצ זנוא

 -אמעג ןוא טגינייּפעג גיד'תוירזכא םיא טָאה ןעמ ןעוו ,ןעוועגנ טצירקעגסיוא

 םיא טָאה ןעמ ןעוו ,טנערבעג ןעפיוהרעטייש ןפיוא םיא טָאה ןעמ ןעוו ,טרעט

 יד ףיוא ןוא ןופצ ןופ ןעגעוו עטעיינשראפ יד ףיוא טגָאיעגנ ןוא ןעבירטעג

 -ראפ רעד טניז ,ןעטייצ עלא ןיא םוטעמוא --- םורד ןופ ןעגעוו עדנענערב ןוז

 ,המשנ ןייז ןיא ץראה ןייז ןיא גינעווניא ןעגָארטעג ,דנאל ןייז ןופ גנוביירט

 ובשו ןערעוו םיוקמ ףוס ?כ ףוס זומ החטבה עכילטעג יד זא ,הנומא עטסעמ

 .םלובגל םינב

 ,ננוזיילסיוא רעניטפנוקוצ רעד ןיא גנונפָאה ןוא הנומא עגיזָאד יד ןא

 -ןלב גיד'כשוח גיליורנ םעד ןעגָארטוצרעבירא ןעוועג תלוכיב טינ רימ ןעטלָאװ

 עגיטייצראפ ערעדנא יוװ ךיילנ ,רָאי טנעזיוט ייווצ עטצעל יד ראפ תולג ןעניט

 דרע ערעייז ןופ ןענעז ןוא ןערָאװעג בורח ןענעז רעדנעל סנעמעוו ,רעקלעפ

 ןופ טלָאװ ןערָאװעג ןעפרָאװראפ דמערפ רעד ןיא ןערָאװעג ןעסירעגסיורא

 ןעסקניפס עשירָאטסיה טיוט ןוא ןעטנעמונָאמ יו ,רעמ טינ ןעבילבראפ זנוא

 .ןעגָאלָאעכרא ראפ ןעגנושרָאפסיוא ןוא

 בורח רעזנוא ןופ גנואיובפיוא ןוא ננוריטיליבער רעד ףיוא גנונפָאה יד

 ןעלענַָאיצידארט רעזנוא ןיא ,ןָא סָאד ןעפור רימ יוװ רעדָא דנאל םענערָאװעג

 סָאװ ץנעסע - סנעבעל רעד ,טפארק-טּפיוה יד זיא ,חישמה תומי -- ןושל

 .תולנ ןיא ,קֶלֶאפ עשידיא סָאד ףיוא טלאה ןוא ןעטלאהענפיוא טָאה

 ףאו ,חישמה תאיבב ,המלש הנומא ,גנוטראוורעד ,גנונפָאה עניזָאד יד

 טקרַאטש ,חכ זנוא טינ .אביש םוי לכב ול-הכחא הז ?כ םע ,המהמתיש יּפ לע

 -ילַאטורב עטסכיליורג ןוא םיונע עטסכעלנייּפ יד ןענָארטוצכרוד ,טומ רעזנוא

 .רָאי טנעזיוט ייווצ עטצעל יד ךרוד ןעכַאמ רימ סָאװ ןעטעט

 -סיוא רעקלעפ עסיורגנ יד ךָאנ .רוד רעזנוא ןיא סָאד טָאה טריסאּפ ןוא

 עסיורג יד ןענעז ,1918--1914 ןופ המחלמ טלעוו עסיורג יד ךָאנ ,גנוטכאלש

 ,תולוע עשירָאטסיה ענעגנאנַאב ןעטכירראפ וצ ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז רעקלעפ

 -לעפ ערעסערג ןוא ערענעלק .רעקלעפ ערענעלק עטקירדרעטנוא עכאווש ןעגענ

 -עג טכירעגפיוא קירוצ ןענעז רעדנעל ערעייז ןופ טביוראב ןוא טפאלקשראפ ,רעק

 ןעמ טָאה טבעלעגפיוא ,דרע רעייז קירוצ ייז ןעמ טָאה ןעבעגענּפָא ,ןערָאװ

 .קידנעטשסבלעז ןוא םָאנָאטיױא ןערָאװעג ןענעז ,תוכולמ ערעייז
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 ןיא גיד'החרוא בנא זנוא ךיוא טפנוקנעמאזוצ רעקלעפ יד ייב ןעמ טָאה

 -"רופמו רזופמ ןערעטיב רעזנוא ךיוא ןעמ טָאה דנעהענייבראפ ,טאהעג ןעניז

 ערעייז ןיא זנוא ןעלדנַאהַאב רעקלעפ יד יוװ טקנוּפ ןוא ,טנָאמרעד ?רוג ןעגיר

 -אזוצ רעקלעפ םעד ףיוא טלעדנַאהַאב יוזא ךיוא זנוא ןעמ טָאה ,רעדנעל

 .טפנוקנעמ

 ,טנעה עדייב טימ ןעמ טָאה ,רעקלעפ עטביױרַאב עזָאלמייה ענעי תעב

 רעדנעל ןוא דרע רעייז ,םישורּפ עניטיידייווצ ןהֶא ןוא ןעצראה ןעצנאג ןטימ

 עטסלועאב עטסטביוראב עטסננאל סָאד -- זנוא ןעמ טָאה ,ןעבעגעגרעביא

 ,ליומ בלאה א טימ ,קלָאפ עטפדורעג ןוא עטנלָאפראפ זָאלמייה ךילקילגמוא

 סָאװ טרינָאיצקנאס עיצאראלקעד ענעבענענסיורא רעהירפ א ,ןוצרב אלש

 ןיא דיא רעטסערג רעד סָאװ ,ףליהטימ יד ראפ ןערָאװעג ןעבענעג רכש סלא זיא

 תוכולכ .עניטכעמ .יד ןעבענעג .טָאה ןאמצייו םייה 'רד .-- רוד רעוא

 עטקארטסבא עניזָאד יד ןוא הרצ תע ןא ןיא ןעניפענ ךיז טָאה יז ןעוו דנאלננע

 ערעזנוא ןופ גנונעקרענָא יד ראפ ,סיזַאב רעד סלא טניד סָאװ עיצאראלקעד

 זיא ןוא לארשי ץרא ,דנאל םייה רעזנוא ףיוא טכער עלַאנָאיצַאנ עשירָאטסיה

 ךיז טנייל ,רעקלעפ ניצפופ ןוא ייווצ ןופ ןערָאװעג טריציפיטאר רעטעּפש

 ןעמ --- גנוריסרָאדניא רעייז תעב טלהיפעג ןעבָאה רעקלעפ יד יװ טקנוּפ

 זנוא טינ ןעמ ,טכער עלַאנָאיצַאנ עשירָאטסיה ערעזנוא טינ ןוא ָאי טנעקרענא

 .דנאל רעזנוא טינ ןוא ָאי זיא ,לארשי ץרא-,דנאל רעזנוא טינ ןוא ָאי

 טכאמענ ןענעז סָאוװ סעיצַאטערּפרעטניא עזָאללהָאצ ענידרעטעּפש יד ןופ

 טמוק ,עיצאראלקעדד-רופלַאב רענעבעגעגנפיורא רעד םורא ןוא ןעגעוו ןערָאװענ

 -בא טושּפ ןוא טסָארּפ ןעמ טָאה ,טלעוו רעד ןיא רעקלעפ ערעדנא תעב ,סיוא

 וצ טעטכילפראפ ךָאנ ךיז ןעבָאה רעקלעפ עסיורג יד ,רעדנעל ערעייז ןעבענעג

 -נָא רעגניפ א טימ ,ןעדיא זנוא ןעמ טָאה ,סיפ יד ףיוא ייז ןעלעטש ןעפלעה

 ןהעז ךיניעב ךיתיארה השמ וצ טָאנ יו ךיז טניפעג דנאל רעזנוא ואוו ןעזיוועג

 .ןעמוק טינ וטסעוו ןיהא ,רובעת אל המשו ,דנאל סָאד וטסעוו ןעניוא ענייד טימ

 אתלחתא ןא זיא'ס --- .ןעוועג ןעדירפוצ ךיוא רימ ןענעז ןענעווטסעדנופ

 טלעוו רעד ןיא לעקניוו א ץענרע שטָאכ ןאראפ ,טביולנענ רימ ןעבָאה הלואגד

 ןופ זיא סָאװ טלעוו רעד ףיוא דרע לעקיטש א ,ןעדנעוו וצ ןעניוא יד ןיהואוו

 טימ תוכייש א טָאה סע ןוא ןערָאװעג טנעקרענָא רעקלעפ גיצפופ ןוא ייווצ

 ,,,סרעזנוא ןייז ףראד סע זא םיכסמ ןענעז ןוא סרעזנוא ןעוועגנ זיא ,רבע רעזנוא
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 -ענעגרעביא זיא דרע לעקיטש רעזנוא רעביא טאדנַאמ רעד זא ,ךָאנ טרפב

 ןוא טכילרעהראפ סָאו ,דנאל ךאלדניירפ  ַאזַא רעזנוא וצ ןערָאװעג ןעב

 ,ןעכראירטאּפ ערעזנוא ןוא ןעטעּפָארּפ ערעזנוא ,לעביב רעזנוא טנילייהראפ
 עטרעלעג ,טייל לעבָאנ ,ןעטנענילעטניא ,טפַאש'הבורק רעזנוא טימ ךיז ט'סוחי

 טימ םורא ךיז ןענָארט קלָאפ ןופ ןעלייט עסיורג ןוא טיילסטפאשנעסיוו ןוא

 -תרשע ענערָאלראפ יד ןופ ןעמַאטש ,רעדנעלגנע יד ,קלָאפ רעייז זא ,ןעביולג א

 םעד זא .ןעטילעארזיא ע'תמא יד ןענעז ייז ןוא ,הדוהי ,ןענעז רימ ,םיטבשה

 םהיא טָאה ,םירתבה ןיב תירבב םהרבא טימ טכאמענ טָאה טָאג סָאװ דנוב

 תזוחאל (לארשי ץרא) ןענכ דנאל סָאד רעדניק ענייז ןעבעג וצ ןעוועג חיטבמ

 .קלָאפ עשיטירב סָאד ףיוא (טירב) תירב טרָאװ סָאד ךיז טהיצַאב ,םלוע

 רעזנוא טימ ךיז ט'סוחי סָאװ קלָאפ סָאד זא ,טעטראוורעד רימ ןעבָאה

 יובפיוא ןיא זנוא ןעפלעה יאדוא טעוװ ,לעביב יד טנילייהראפ ,טפאש'הבורק

 .ןערָאװענ ןעבירשעג ןוא ןערָאװענ ןעבענעג זיא לעביב יד ואוו ,דנאל סָאד ןופ

 דנאל רעזנוא ןופ טַאדנַאמ םעד ןעבענרעביא םעד ןיא ןהעזעגנ רימ ןעבָאה

 ,םיקלא עבצא ןא ,דנאלננע וצ ננובערטש ןוא טפַאשקנעב ,גנונפָאה ןופ

 ןענילאנ טימ ןענערב רעדנעל ןוא רעקלעפ ןעוו ,טייצ רעד ןיא .תויטרּפ החגשה

 "ינער ,ןייז שרושה ןמ רקוע ןעצנאנניא זנוא ןעליוו ,זנוא ןענענ םנח תאנש

 -בעמ יד ךיז טיצַאב ,זנוא וצ הָאנש ןופ ןעמארנָארּפ ףיוא ךיז ןעטלַאה ןעגנור

 ערעזנוא וצ עיטאּפמיס סיורג טימ רנאלגנע ,טלעוו רעד ןיא עירעּפמיא עניט

 ןעמעלבָארּפ עגיד'מירוסי ערעזנוא וצ דלודעג סיורא טזייוו ,ןעטיונ עניטולב

 .ןעקילנמוא עשינארט ערעזנוא ןיא ןעפלעה וצ זנוא גיליוו זיא ןוא

 ןעשילגנע ןופ טעטלאווראפ רעדא טרינער ןערעוו סָאװ רעדנעל יד ךיוא

 עמיראוו יד .ננוניטכערַאבכיילג ענידנעטשלופ טרָאד ןעדיא ןעסינענ ,קלָאפ

 רעביא טינ טזָאלרעד ,לעביב רעשידיא רעד וצ ןעפַאמ עשילננע יד ןופ עביל

 ףיט לָאז לארשי תאנש רעגיטפיג רעטרעקאלפוצ ,רעטיירּפשראפ טלעוו רעד

 ןיא קלָאפ עשילננע סָאד ןופ טעטירָאיאמ יד .ןעלצרָאװראפ ךיז דנאלגנע ןיא

 ןוא ןעזעוועג ןענעז עטרעלענ ןוא רענעמסטַאטש עטסערג יד ,שיטימעסָאליפ

 ליוומארק רעווילא ןופ ןעטייצ יד ןופ ,טניירפ ערעזנוא דנאלגנע ןיא ןענעז

 זנוא ליוװ סָאװ ,טניירפ א קלָאפ ןעשילננע ןיא ןענופענ רימ ןעבָאה ,טנייה זיב

 ,טייצ יד ןופ ןעדנעטשמוא יד טיול ןעפלעה גיטכירפיוא ,טסנרע

 סָאד ראפ טנעכערראפ זנוא ייב טרעוװו ,קָלָאפ עשילננע סָאד ,רוציקב

 .טלעוו רעד ףיוא קלָאפ עטסשיטימעסָאליפ עטסכילטניירפ
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 ןערָאװעגנ ןעבעגעגרעביא זיא טאדנַאמ לארשי-ץרא רעד ןעוו ,םוראד

 רעצרעה ערעזנוא ןיא ןעביולג ןוא ןוחטב ןעדנעילג טימ רימ ןעבָאה ,דנאלגנע

 -רעפפָא עכאלנעוועגרעסיוא טימ ,קלָאפ ןעשילגנע ןופ טפאשטניירפ יד ןוא

 סקלָאפ ערעזנוא עלא ןענאּפשנייא ןעמונעג שפנ תריסמ סיורג ןוא טייקניליוו

 טנעזיוט ייווצ רעזנוא ןופ ננואיובפיוארעדיוו ןוא גנוריטיליבאיר ןוא תוחוכ

 .דנאל טזָאלראפ גירָאי

 טימ ,עיצאראלקעד רופלַאב יד טימ ןערָאװעג ןעדירפוצמוא ןענעז רימ

 ןענעז רימ ,סעיצַאטערּפרעטנוא עזָאללָאצ יד ןוא ןכות ןעטקארטסבא ריא

 ןיא עיצארטסינימדא עטלעטשעגנָא עיינ יד טימ ןערָאװעג ןעדירפוצמוא ףכית

 עניטכירפיוא יד ןיא רעבָא ןעביולג רעזנוא ,דנאל םענעכָארּפשראפ רעזנוא

 -ענ טָאה ,זנוא וצ קֶלָאפ ןעשילגנע ןופ טייקגיטכערעג ןוא רשוי ,טפאשדניירפ

 -נָא זנוא טקרַאטשענ ןוא טגיטומרעד טָאה ,ןעקוקראפ וצ סעלא זנוא טכַאמ

 -רענָא ןוא ענעכָארּפשראפ רעזנוא ןופ טייברא סגנואיובפיוא רעד ןיא ןהעגוצ

 .םייה עשידיא עלַאנָאיצַאנ עטנעק

 סָאװ ,טצונעגסיוא טינ רימ ןעבָאה סָאװ ,ןוטעג טינ רימ ןעבָאה סָאװ ןוא

 טזָאלראפ רעזנוא ןופ גנובעלפיוארעדיוו רעד ראפ רעייט וצ זנוא ייב ןעוועג זיא

 .דנאל טסיווראפ

 םעד ףיוא טכער עשירָאטסיה ערעזנוא רעקלעפ יד ןעבָאה טנעקרענָא

 סָאד זנוא ןעמ טָאה ןעבענענּפָא .דנאל םעד ןופ ,דרע יד ףיוא טינ רעבָא ,דנאל

 דרע יד רעבָא ,סרעזנוא שירָאטסיה זיא דנאל סָאד .דרע יד טינ רעבָא ,דנאל

 -סיוא יז רימ ןעזומ ,ןייז םוטנעגייא רעזנוא לָאז יז זא ןעליוו רימ ביוא ,דנאל ןופ

 .גנוזיילסיוא ריא ראפ ןעלָאצַאב ,ןעפיוק

 -רענָא טלעוו רעד ןיא רעקלעפ ניצפופ ןוא ייווצ יד ןעבָאה םורא ױזַא טָא

 .דנאל םעד ףיוא טכער עשירָאטסיה ערעזנוא טנעק

 רימ ןעבָאה הבוטל וז םג .ןעמונעג ביל ראפ רימ ןעבָאה סָאד ךיוא רעבָא
 .טנָאזעג

 ןעביוהעננָא ןעסַאמ עשידיא יד ןופ רימ ןעבָאה סראלָאד ןוא סנעשָארג

 ןעבָאה ןעזיירּפ טלעג עטסרעייט יד .ןעפיוקוצסיוא דנאל ןופ דרע יד ןעלמאז

 ייווצ ןופ זיא סָאװ ,דנאל ןופ דרע ןאּפש ןעדעי ראפ ,ןעלָאצ ןוא טלָאצעג רימ
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 -ַאב ןוא סרעזנוא ןעוועג זיא סָאד זא ןרָאװעג טנעקרענא רעקלעפ ניצפופ ןוא

 .זנוא וצ טגנאל

 ןעטסעפ א ןעלעטש ןענעק ןעלעוו רימ ואוו ,דרע רעזנוא ,דרע ענעגייא

 ,דרע רעד ןופ ןעביירטרעטנורא ןענעק טינ זנוא טעװ רענייק ,טירט ןערעכיז

 -נוא טינ ןיא דרע יד ןעגָאז ,סיפ ערעזנוא רעטנוא ןופ דרע יד ןעסיירסיורא

 -ראפ סָאװ קלָאפ א ראפ ןעגָאז וצ ךייש סעּפע זיא ,עדמערפ ןענעז רימ ,ערעז

 א דרע לעקיטש ןענייא ןייק טלעוו רעצנאנ רעד ףיוא טינ ץעגרע ןיא טנָאמ

 .חקמ ןערעייט

 עשידיא יד ןעשיווצ ןופ תוטורּפ ענעבילקעגפיונוצ יד ןופ רימ ןעבָאה

 -סיוא ןוא טפיוקעגבא לארשי-ץרא ןיא ןעדָאב םיחטש עסיורג ןעסַאמ-סקלָאפ

 דנאל ןיא רימ ןעבָאה רעטכעט ןוא ןהיז עטסרעייט ,עטסעב ערעזנוא .טזיילעג

 -ראפ עטסיוו עטפיוקעגסיוא יד ,טקישעג גנובערטש ןוא גנונפָאה רעזנוא ןופ

 .ןעלדנאווראפ ןעדָאב ןעטריוויטלוק ןעראבטכורפ ןיא דרע עטזָאל

 -ער עלעיצנַאניפ עלַאמינימ עכלעזא טימ ןעזיװַאב טינ טָאה קלאפ ןייק

 ןופ גנוריטאליביר רעד ןיא ןעגנורעטש ןעטייז עלא ןופ עגיד'רדסכ ןוא ןעפרופ

 -ָאה רימ יו טייברא סגנואיובפיוא עזעידנארג לאסָאלָאק אזא ןוט וצ דנאל ןייז

 .ןוטעגבָא ןערָאי ענילדנעצ ייווצ ענעגנאנראפ יד ךשמב ןעב

 ,דנאל סָאד טנאקעג רעירפ ןופ ןעבָאה סָאװ ,רעטכַאבאעב עוויטקעיבא

 ןוא גנורעדנואווַאב רעייז ןעקירדוצסיוא טאהעג טינ רעטרעוו ןייק ןעבָאה

 -ַאמ גיּפמוז ןופ ,טייצ רעצרוק אזא ךשמב ןעגנולעג זיא זנוא יוזא יװ ,ביול

 עראבטכורפ עדנעהילב ןיא ןעדָאב ןעטציילפראפ ןעבָארקימ טימ לופ שירַאל

 .ןעלדנאווראפ רעדלעפ ןוא רענטרעג

 ,טייקכילטרָאװטנאראפ  עלַאנָאיצַאנ ,םיזיאָארעה ןעכאלנייוועגרעסיוא

 -דנעצ ייווצ עטצעל יד רימ ןעבָאה ,רעיודסיוא םענרעזייא ,דלודענ םענעלָאטש

 .דנאל רעזנוא ןופ עיצַאטיליבער רעד ןיא ןעזיוועגסיורא רָאי רעגיל

 -ענבָא ,דרע עטזיילעגסיוא יד רימ ןעבָאה סייווש ןוא טולב רעזנוא טימ

 עטסביל ערעזנוא .טייבראעב ,ןעפַאמ סקְלָאפ עשידיא ןופ תוטורּפ יד ראפ טפיוק

 םענעטלאהעגנייא טימ ,חבזמ ןפיוא תונברק יוװ רימ ןעבָאה רעטכעט ןוא ןהוז

 ןענייא רעייז ןוא .טכארבעג דרע יד םירוסי עכילנייּפ ןוא רעצ ןעטּפַאזעגנָא
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 רעזנוא ןעבָאה ,תומשנ ערעייז ןעכיוהסיוא ןראֿפ עגר א ,טולב םענעסָאגראפ

 ןעקנוטעגנייא רעגניפ ערעייז דנאל רעזנוא ראפ תונברק עדנעלאפ יד ,רעדניק

 ןִצ טוג -- ןעבירשענפיוא ,דרע רעזנוא ןוא רעייז ףיוא ,דרע יד ףיוא ןוא

 .דבאל סעגעגיט ןראפ ןעברַאטש

 עדנעיוב עננוי ערעזנוא ןעבָארנעג םירבק רעדורב דנאל ןיא רימ ןעבָאה

 -ַאב דרע רעטזיילעגסיוא רעד ןופ דייוועגניא םעד ןיא רעדניק עשירלעה ןוא

 ,טלעוו רעצנאנ רעד ראפ ןעננערב תונברק רָאי טנעזיוט ייווצ ךָאנ .ןעטלַאה

 ןעלאפעג רעדניק ערעזנוא ןענעז ,דרע רעדמערפ ןיא ייז ןעבָארנַאב ןוא

 ןוא דנאל םענענייא ןופ ננובעלפיוארעדיוו ןוא גנואיובפיוא רעד ראפ תונברק

 ,דרע רענענייא רעד ןיא ןעבָארנאב ייז ןעבָאה רימ

 ןופ טולב םענענייא ןיא רעגניפ יד טימ ןעקנוטעג ,רעטרעוו יד ןענערב

 -נוא ןופ ןעניוא יד ראפ ,תויתוא עגידרעייפ יו ,תונברק ענעלאפעג ערעזנוא

 ,תונשקע רעמ טיפ .,רעשינרענע ,ךרעניטוס ..רעױב ןוא ןערענַאיּפ שרעז

 ,אֿפמעט ןערעלענש טימ ,רעניטפערק ,רעקרַאטש ייז ןעבָאה ,ןוצר םענעלָאטש

 ןעלָאט ,טנעקורטעג ןּפמוז ,טרעטסאלפעג ןעגעוו .ןעטלאּפשעג רענייטש ןעזלעפ

 רעד ןיא תונברק ענעבָארנַאב ענעלאפעג יד .טיובעג םיבושי ,ןעטָאשראפ

 ןעדיא עטגָאלּפעג ןוא עטגָאיעג עזָאלדנאל ,עזָאלמיײה רעטנעזיוט יד ןוא דרע

 ,טרעטנומעג ,טקעװעג טָאה ,דרע לעקיטש ןענייא ןא ןעכוז סָאװ טלעוו רעד ןיא

 -יובפיוא רעד טימ ןהענוצנָא רעכינ ,רעיוב עוויסנעטניא ןוא םיצולח ערעזנוא

 .דנאל ןופ טייברא סגוא

 טָאה ,טיובעגפיוא ךיז טָאה בושי רעשידיא רעניילק א ,בושי א זא ןוא

 סנעמעוו ,לעביב רעד ןופ קלאפ סָאד ,סרעזנוא קלאפ עכילדניירפ סָאד ,דנאלננע

 ,טראוורעד ןעבָאה רימ דנאל-םייה רעזנוא ןופ גנוטכירפיוא רעד ןיא ףליהטימ

 רעד ןיא גנורעפָאפיוא עניד'שפנ-תריסמ רעד ןיא זנוא ןעפלעה וצ טָאטשנָא

 ןעביֹוהעגנָא רדסכ ,םייה עשידיא עלאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ גנובעלפיוארעדיוו

 .ןערעטש ןוא ןעצינערגַאב זנוא

 סגנושרָאפסיוא גנוריגער עשילגנע יד טָאה ,רָאי עכַאלטע עדעי טעמכ

 -עכערסיוא ,ןערידוטש ,ןעשרָאפוצסיוא ,טקישעג ןיירא דנאל ןיא סעיסימָאק

 ,דרע יד ןוא דנאל סָאד ,גערב וצ גערב ןופ ,הבחרלו ,הכראל ,ןעטסעמסיוא ,ןענ

 רימ ןעבָאה סָאװ ,לָאצ רעזנוא זיא סיורנ יוװ ,טגָאזעגוצ זנוא טָאה ןעמ סָאװ

 -עגבָא ןיוש רימ ןעבָאה דרע ?יפיוו ,ןעיוב רימ יוזא יוװ ןוא סָאװ ,ןעפאשעג
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 דנאל סָאד ןעק ןדיא ךָאנ ליפיוו ,ןעפיוקראפ םוצ ךָאנ זיא דרע ?יפיוו ,טפיוק

 עשיבארא יד ןופ סעדווירק יד ןענעז סיורג יו ןוא ?יפיוו ןוא ,ןעמהענפיוא

 .זנוא ןעגעג םיטבש ןעדַאמָאנ עשיבארא דליוו ןוא סידנעפע

 -ער עשילגנע יד ןופ ףכית זיא עיסימָאק סגנושרָאפסיוא עדעי ךָאנ ןוא

 -ראפ ,ןעגנורעוושראפ ,תוריזנ ענילָאצנוא טימ ןענישרעד ריּפאּפ יינ א גנוריג

 רעזנוא ןופ טייברא סגנואיובפיוא רעד ןיא ןעגנוצינערגַאב ןוא ןעגנומיוצ

 זייוורעקיטש ,דנאל עטגָאזעגוצ ליומ ןטימ סָאד ןופ ןעמ טָאה ,תישאר ,דנאל

 יד ,טכוזעג ןעמ טָאה רעטעּפש .ןערענעלקראפ ןוא ןעדיינשמורא ןביוהעגנָא

 זיא'ס ,ןענַאטשראפ טכעלש ןעבָאה רימ -- ןעכַאמ טשינוצ החטבה עצנַאג

 טניימעג טינ הליחתכל ןעבָאה רעקלעפ גיצפופ ןוא ייווצ יד .תועט א ןעוועג

 עלַאנַאיצַאנ א ?ארשי ץרא ןיא ןעיובוצפיוא טכער רעזנוא ןענעקרענא וצ

 ןעטאדנַאמ יד הבשחמב טאהעג טינ סָאד טָאה טרפב ,םייה עשידיא עטרעכיזעג

 יד זא ןוא דנאל ןרעביא טארָאטקעטָארּפ םעד ןעמענרעביא םעד תעב ,טכַאמ

 -ץרא ןיא ןעמוקעגניירא ןענעז סָאװ ןעדיא רעטנעזיוט רעגילדנעצ עכעלטע

 ןאס ,לייסרעוו ןופ החטבה יד ןערָאװעגנ טליפרעד ןיוש טימ רעד זיא לארשי

 ןעטאדנַאמ יד סָאװ קלָאפ ןעשידיא םוצ ןטכילפ יד ןיא דנוב-רעקלעפ ןוא ,אמער

 .ןעוועג ביחתמ ךיז טָאה טכַאמ

 סגנוריגער יד ןענעג ךיז ןענידייטראפ ןיא ןעטלאהעג רדסכ רימ ןעבָאה

 -ָאווענ טכאמעג זנוא ןענעג ןענעז סָאװ סעיצאוניסניא יילרעלא ןוא ןעריּפאּפ

 -ָאפעג ,טנָאמענ ,ןעטעבעג םימחר ,טרילעּפא ,טריטסעטָארּפ ןעבָאה רימ .ןער

 טנעה יד רעבָא ןעבָאה ערעזנוא םיצולח ןוא רעיוב יד ,ענירעזנוא סָאד טרעד

 ןופ טייברא סגנואיובפיוא רעד טימ וויסנעטניא ןהעגנָא ןופ ןעזָאלעגּפָא טינ

 .דנאל

 -ייטראפ ךיז ?יומ ןטימ ,טריאויוורעטניא ,ט'הנעטענ ,ןעבָאה רימ תעב

 ייז .טנערבעג םיצולח ערעזנוא ןופ טנעה יד רעטנוא טייברא יד טָאה ,טניד

 לענש ,ןטקנוּפ עיינ טצעזַאב ,סעינָאלַאק טעדנירנעג ,םיבושי טיובעג ןעבָאה

 רעד ןופ ןעטייז עלא ןופ יד ראפ ץאלּפ טיירנענוצ ,טייברא יד טימ טנָאיעג

 -עגנָא ןעבָאה סָאװ ןעדיא ענעבירטעג עזָאלדנאל ,עזָאלמייה ,עטגָאיעג טלעוו

 .ןעמַארטשניירא דנאל ןיא טינ רעדָא ךאלצעזעג ןעביוה

 -ָאנ ןעטייווצ םעד טניז רעביאראפ ןענעז ןערָאי רענילדנעצ ייווצ ןופ רעמ

 ,ןערָאװעג טכעלטנעפעראפ זיא עיצאראלקעד רופלַאב יד ןעוו ,1917 ,רעבמעוו
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 -נובעלרעביא עניטולב ,תונויסנ ערעווש טימ לופ ןערָאי ןעוועג סָאד ןענעז

 סָאװ ,סיפֶא לאינָאלָאק ןעשילגנע םעד דצמ ןעגנולכיורטש עניד'רדסכ ,ןעג

 .םכותב לארשי-ץרא ןיא ןעסערעטניא עלאינָאלָאק שילננע רעביא הנוממ זיא

 לארשי-ץרא עשילגנע יד ןופ ןעגנורעטש עניד'סיעכהל עטנעכערעגסיוא ןיא

 -עב ןופ ןערָאװעג טצעזַאב הלחתה עטשרע יד ןופ זיא סָאװ עיצארטסינימדא

 .ןעליצ ןוא ןעגנובערטש ערעזנוא וצ האנש טימ טּפאזעגנָא עטמא

 -רעהפיואנוא ,ךאלגעט גָאט טעמכ ,ןערָאי עלא טזומעג רימ ןעבָאה יוזא

 סגנוריגער ןייא ןופ ,רעטייוצ רעד וצ הכולמ ןייא ןופ ןעפיולמורא ךאל

 יד ,ס'פננ ןבא יד ,ןעיירשבָא ,ןעניטייזַאב רעטייווצ רעד 'וצ ץנַאטסניא

 ייב הלילחו-סח ןעכוז רימ זא ,ךיז ןערעפטנעראפ ,ןעגנורעטש עגיד'סיעכהל

 -יירפ עלעודיווידניא סמענייק ןעליוו רימ .ןעמענוצ טינ ךאז םוש ןייק םענייק

 טימ ןעבעל וצ ןעצכעל ןוא ןעבערטש רימ ,חברדא .ןעביורקעווא טינ טייה

 -עג ראבטכורפ ,טנעקורטעגסיוא ,טבעלענפיוא ךָאד רימ ןעבָאה ,םולשב ןעדעי

 -יצ דנאל ןיא טכארבעגניירא .ןעדָאב סעקערטש עשיראלאמ עטסיוו ,טכַאמ

 ,סעירטסודניא עיינ טלעקיווטנע .טייקשיראטינאס ,ענעיגיה ,רוטלוק ,עיצאזיליוו

 ןופ דראדנאטס םעד ןעביוהעגפיוא ןוא ןעבעל עשימָאנָאקע סָאד טרעסעבראפ

 .רנאל ןיא ןעבעל

 ןעבָאה סעיצאינוסניא ןוא סעגירטניא יד .ןעפלָאהעג טינ רעבָא טָאה סָאד

 ,רעטכעט ןוא ןיז ענידלושמוא ערעזנוא ןעמ טָאה רָאי יירד עּפַאנק זא טריפרעד

 טייקדליו עש'רבדמ טימ .טעדרַאמענ ןוא ןעטכַאשענ ,דנאל ןופ רעיוב יד

 רעביא יד ךשמב ןעבָאה רימ סָאװ טנערבראפ ןוא טקאהענרעטנוא ,טעטכינראפ

 .טיובענפיוא ןוא טצנאלפעג ,טעייזראפ ןערהָאי רענילדנעצ ייווצ

 ,רעיודסיוא םענרעזייא טימ ץלא סָאד טָאה לארשידץרא ןיא בושי רעד ןוא

 ןייא ?ייוו ,ןעגָארטעגכרוד גנוגנערטשנָא עכעלשנעמרעביא ,רלודעג םענעלָאטש

 ,ןעגנילשראפ סעלא טָאה סָאו ,טשרעהַאב בושי ןעשידיא םעד טָאה קנאדעג

 -נעטניא ,רעניטומ ,רעקרַאטש ןעזעוועג זיא סָאד ,ןעסעגראפ סעלא ןיא טכאמעג

 ןיא טייברא סגנואיובפיוא רעד טימ ןהעגנָא ָאּפמעט ןעלענש טימ ןוא רעוויס

 .דנאל

 ןענעקורט ,ןעטנעמאדנופ ןעגייל ,ןעלַאנַאק ןעבָארנ ,ןעיוב ?ענש --- ןעיוב

 ןערעכיז א דרע ענענייא ,ןעטיירנוצ דרע רערעמ ,ןעגעוו ןערעטסאלפ ,ןעּפמוז

 דרע יד ןופ לָאז רענייק זא ךיז ןעניטסעפַאב רעפיט ,ןעלעטשוצקעווא טירט
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 ןעצנאגניא טשרעהַאב ,ענייז זיא יז זא ןעגָאז ,ןעביירטרעטנורא ןענעק טינ

 -אסָאלָאק רעד ןיא רעציטש עלאעדיא ןוא רעיוב יד ןופ המשנ יד ןוא ףונ םעד

 ראפ םייה עשידיא ערעכיז עלַאנָאיצַאנ א ןופ גנואיובפיוא רעזעידנארג רעל

 ןופ רעדניק ענעבירטעג ?ארעביא ןופ ןוא עטנלָאפראפ ,עט'פדור'עג יד

 .קָלֶאפ ןעשידיא

 עגנילאנ טימ ערעפסָאמטא טלעוו עסייה עדנעקיטש עטסעּפראפ יד ןופ

 ךַאלקערש א ןופ ןעמוקנָא סָאד טליפעג ערעזנוא רעיוב יד ןעבָאה ,זנוא וצ האנש

 ןופ ,תוירזכא עדליו טימ ,שרוש ןטימ טָארד סָאװ םרוטש ןעדנעטכינראפ

 -ּפִא יו ,ןעסיירוצסיורא םיבושי עשידיא תומוקמ עטלעצרָאװעגנייא ףיט תורוד

 רעיובב םאטש ענעסעזראפ דרע רעד ןיא ףיט עטלא ןופ ןענייווצ ענעכָארבעג

 ,ןערעדיילשמורא ייז קירוצ ןוא ןיה םרוטש ןופ טגָאיענ ,ץאלּפ וצ ץאלּפ ןופ

 ,טייבראעגנ טייקוויסנעטניא עלענש עכַאלנעװעגרעסיוא טימ םוראד ייז ןעבָאה

 רעמ ,ןעדָאב רעמ ,ןעפאשעג םיבושי ,טלעטשענפיוא סעינָאלָאק טכַאנרעביא

 ןופ םרוטש ןעדנעמוקנָא ןופ ןעלעוו סָאװ יד ראפ ,טיירגענוצ ץאלּפ רעמ ,דרע

 םעד ןיא ןעבָאה קילג סָאד ןוא ןערעוו ןעסירעגסיורא רעדנעלמאטש ערעייז

 .ןערעוו וצ ןעפרָאוװראפ תובא ערעייז ןופ דנאל

 ןופ רעגידערּפ ןוא רעפאש ,רעדנירגנַאב רעד סָאװ ,סָאד טָאה טריסאּפ ןוא

 ניצפופ-ניצרעפ טימ טָאה ,לעצרעה 'רד דנאל םייה ןייז וצ רעקקירוצ ןעשידיא

 רעיוב יד סָאװ סָאד ןוא ןהעזעגסיורָאפ עיציאוטניא עפיט ןייז טימ קירוצ רָאי

 רעד -- טליפעג טפול דנעסיירפיוא עטסעּפראפ טלעוו רעד ןיא ןעבָאה ערעזנוא

 .זנוא ןעגעג םרוטש ןעדליוו ןופ םֹוקנֶא

 ןעדנוצעגנָא ,םרוטש רעדנעטכינראפ גיטולב רעד טָאה ןעכָארבעגסיוא ןוא

 טפול עטעטפיגראפ ךעּפ ןֹוא לעבעווש טימ יד ךיז טָאה רעייפ שילעה א ןיא

 יד יו רעגרע ךָאנ .טלעטשעגרָאפ ךיז ןעבָאה רימ יו רעגרע ךָאנ ןוא זנוא ןעגעג

 -ראמ רעזנוא ןיא .טנָאזעגסיורָאפ ייז טָאה רעיוב רערעזנוא ןופ עיציאוטניא

 טינ דרַאזילב ןעדליוו גיד'תוירזכא םאזיורגנ ניד'המיא אזא ךָאנ טָאה ,עיגָאליט

 .געוו סגנורעדנאוו ןעטלעגָאװראפ רעזנוא ףיוא זנוא ןעפָארטעג

 ןופ .ןערָאװעג טּפאכראפ רימ ןענעז ןאקלואוו ןעדנעייּפש רעייפ א ןיא יו

 ךאלרעהפיואנוא טלַאה זנוא םורא ןוא טפול יד ןופ ,דרע יד ןופ ןוא לעמיה

 ,םישוננ ,םישורג ,תופידר ,ןעגנוגלָאפראפ ,תוריזנ טימ זנוא ףיוא ןעלגָאה ןיא

 ,תוטיחש ןוא תוחיצר עכאלרעדיוש ,ןעדרָאמ עשילַאיטסעב
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 ףיט ,טרעגריבעגנייא ןעוועג ןערָאי רעטרעדנוה ןענעז רימ ואוו רעדנעל

 -לעפַאב רעניימעגלא רעד ןופ ?ייט עכיילג א ןעוועג ,טלעצרָאוװראפ דרע רעד ןיא

 !וא סערגָארּפ ,גנולקיווטנא רעד ןיא ןעטיבעג עלא ןיא ןעפלָאהעגטימ ,גנורעק

 רעמ ןעבָאה ייז זא ,יירשענ א ןעביוהעגפיוא ןעבָאה ,רעדנעל יד ןופ טירשרָאפ

 ןוא ,דנאל ןיא גירעביא ןוא עדמערפ ןענעז רימ זא ,זנוא ראפ טינ ץאלּפ ןייק

 טרעזנוא ראפ .ןערעוו רוטּפ זנוא ןופ ןעדנעטשמוא עלא רעטנוא זומ ןעמ זא

 .ןעלעטשוצקעווא סופ םעד דנאל ןיא ָאטינ דרע ןייק זיא ןעגעוו

 -סיפעמ טימ ,זָאלצראהמרַאב ןעביוהעגנָא זנוא ןעמ טָאה ,תויה עדליוו יו

 ןיהא ,שטייב עשילאווייט עשי'דש א רעטנוא .ןענָאימורא םזידאס ןעשילעּפָאט

 יד ןיא וליפא ,ץנעטסיזקע טלעוו יד טייז .ןעביירט ןעצענערג רעביא קירוצ ןוא

 ,שנעמ ןימ םענעגייא םעד ,ןעשנעמ ןעבָאה ןעטייצ עטסרדליוו עטלארוא רָאנ

 רימ יו טלעדנַאהַאב גיד'תוירזכא ןוא לַאטורב שיראברַאב ,םאזיורג יוזא טינ

 .טלעדנַאהַאב טלעוו רעגיטנייה רעד ןיא ןערעוו ןעדיא

 ןופ ןהעגרעטנורא לָאז רע ,ט'הנעט'עג לבה רעדורב ןייז וצ טָאה ןיק יו

 ןעביוהעגנָא רעקלעפ עשיאייּפָארייא ןעבָאה יוזא ,ענייז זיא דרע יד לייוו ,דרע יד

 .זנוא וצ ן'הנעט

 ןערָאלראפ ןעצנאגניא טָאה סָאו ,עשטייד סָאד ,קלָאפ קרַאטש סיורג ןייא

 ,ןעשנעמ ןיא עגיד'המשנ סָאד ןוא םיקלא ץוצינ םעד ,געוו ןעכאלשנעמ םעד

 ןופ קלָאפ א ןיא ןיא ,ןערָאװעג טּפעװעגסיױא ןעצנאגניא קלָאפ ןופ זיא

 ,שי'נלזג ןנוא ןיא ,ןערָאװעג טלעדנאווראפ םיחצור עשיטסידאס ןוא סעיטסעב

 רעטרעדנוה ןֹופ שרוש ןטימ .ןעלַאּפַאב דרעווש ןוא קַאה טימ ,ךאלרעדרעמ

 -ענרעטנורא דרע רעד ןופ ,טלעצרַאװעגסיױא םיבושי ענעסעזַאב טלא ןערָאי

 -עקַאנ ,ךַאל'הפוע ןוא עכאווש ,עקנארק ןוא עטלא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןעבירט

 -ָאיַאב ןוא ןעסקיב טימ ןערעוו ,עקירעגנוה ןוא עטכאמשראפ ,עסיוורָאב ,עט

 ענ'עגושמ יו ץענערג וצ ץענערג ןופ ,ץאלּפ וצ ץאלּפ ןופ לעטשבָא ןָא ןעטענ

 .ןעבירטענמורא ןוא טנָאיעגמורא טניה

 -ניק ס'יאדמשא ןופ ,געיעג ןעש'לבחמ רליוו םעד ןיא רעטנעזיוט ןענעז

 טעוועסאּפוצ געװ ןפיוא ,סעיטסעב עשטייד עדנָאלב יד ןופ טלַאטשעג ןיא ,רעד

 ןענעז לייט .ןערָאװעג ןעסָאשרעד טיוט םוצ ןוא ,ןערָאװעג ט'תיממ'וצ ןוא

 -סיוא טלעק ןוא רעגנוה ןופ ,ןערָאװעג ןעקנורטרעד ןעּפמוז ןוא סעטאלב ןיא
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 שממ ןזיא סָאװ ,עניטפערק ןוא ערעגנוי ,עניד'לזמ רעמ ערעדנא .ןעברָאטשעג

 ךיז ןעגנולעג םיתיחשמ עשטייד יד ןופ ?ענענ יד רעטנוא ןופ םיסנ ךרוד יו

 ענערָאפוצ ףיוא ,ןעבעגעגקעווא דמעה עטצעל סָאד ןעבָאה ,ןעוועטארוצסיורא

 רעד טימ ,ןעבעגענקעווא ךיז םי ןענידמרוטש םעד ,טצעזעגפיורא ךיז ןעפיש

 טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד סָאװ ,דנאל סָאד ןעכיירג וצ ,גנונפַאה רעניצנייא

 עשידיא סָאד ןופ תושר ןערעטנוא טהעטש ,סרעזנוא ראפ טנעקרענא ןעבָאה

 זיא סָאװ ןעדָאב םעד ןעטערטַאב וצ ןוא ,עשילגנע סָאד ,קלָאפ עכאלטניירפ

 זיא סָאװ דרע יד ןוא ןערָאװעגנ טזיילעגסיוא טולב שידיא ןוא טלענ שידיא טימ

 -עגסיורא ןוא ענעסירעגסיורא םרוטש ןעדליוו ניטולב ןופ יד ראפ רעירפ ןופ

 .ןערָאװעג טיירגעגוצ עטרעדיילש

 רעניטולב שינארט טסכעה רעד ןיא טָא זא ,טעטראוורעד רימ ןעבָאה

 א ןעביוהעגפיוא ןעבָאה רעקלעפ ןעוו ,עטכישעג רעזנוא ןיא עפָארטסַאטאק

 -ערט ןוא ןעבעל וצ טכער ןייק טינ ןעבָאה רימ ,ערעייז זיא דרע יד זא ,יירשעג

 -טניירפ שידיא סָאד ,דנאלגנע טעװ -- רעדנעל ערעייז ןיא דרע יד ףיוא ןעט

 טימ ךיז ט'סוחי סָאװ קלָאפ סָאד ,לעביב יד ןופ קלאפ סָאד ,קלָאפ עטסכַאל

 ןעמוק ,ך"נת רעזנוא ןשרָאפ ןוא ןרידוטש רדסכ טלַאה ,טפאש'הבורק רעזנוא

 ןענעפע .קילנמוא ןוא טיונ רעזנוא ןופ העש רעטסרעטיב רעד ןיא ףליה וצ זנוא

 ,טביולגעג ןעבָאה רימ ןעכלעוו רעביא דנאל םענעכָארּפשראפ ןופ ןערעיוט יד

 ןערעוו ןעבענעגרעביא לָאז דנאל סָאד זא ,טריפעג יוזא טָאה החנשה יד רָאנ זא

 ,ענעבירטעגרעטנורא דרע יד ןופ יד ןעזָאלוצניירא דנאלגנע ןופ תושר ןיא

 ,לארשי-ץרא ןיא ןעמוקוצניירא ייז ןעביולרעד ,עטנָאיענ ןעצענערג יד רעביא

 ןעגייא ראפ ןעבָאה רעדירב ערעייז סָאו סיפ ערעייז רעטנוא דרע ייז ןעבעג

 .טיירגענוצ ןוא טפיוקעגבא טלעג

 ףליה וצ ןעמוק טינ טקעריד טעוװ דנאלגנע ביוא ,טראוװרעד ןעבָאה רימ

 סָאװ רעדירב ןוא רעטסעווש ענעבירטעג םרוטש ןופ עטלעפייווצראפ ערעזנוא

 ץאלּפ ואוו ,טלעוו רעד ןיא דנאל עניצנייא סָאד וצ טנעה ערעייז ןעקערטש

 לארטש סגנונּפָאה עניצנייא יד --- ןערָאװעג טיירנעגוצ ייז ראפ זיא דרע ןוא

 טעוװ ,ןעבעל םייב ייז טלַאהרעד ןוא רעצרעה ערעייז ןיא ןעבילבראפ זיא סָאװ

 יװ לַאטורב ןוא םאזיורג יוזא ןעלדנַאה טינ סיוועג ,ןערעטש טינ תוחּפל יז

 ןעלעטשקעווא ,דנאל ןופ ןריט יד ןעלנירראפ ,רעדנעל עשיאייּפָארייא ערעדנא

 -עג דרעווש ןופ יד ףיוא ןעסיש וצ ?עפַאב א טימ ןעטאדלָאס עטנעפאווַאב

 יד טימ ןעלעוו סָאװ עטנינייּפראפ ןוא עטעדנואווראפ ,עטגָאיעג ןוא ענעבירט

 סָאװ ,דנאל םוצ ךיז ןענָאלשרעד --- ןעכיירגרעד ןענערב ?ארשי ץרא יד ןעפיש
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 -נוא ןוא טפיוקעגּפָא דרע תוטורּפ עטלעמאזעגפיונוצ ערעזנוא טימ ןעבָאה רימ
 טעבראַאב טולב ןוא סייווש רעייז טימ דרע יד ןעכָאה רעיוב ןוא םיצולח ערעז
 .שידיא טכאמעג ןוא

 ןוא טלעוו יד ןיא ןעבָאה רימ יו טקנוּפ .טביולנעג רימ ןעבָאה יוזא ָאי

 .טביולגעג עיצאזיליוויצ רעד

 ?טריסאּפ רעבָא טָאה סָאװ

 רעטנעזיוט טימ םימי העבש יד רעביא נידנעלנַאװ ןעפיש עכאלטע ןעוו

 טנעֶאנ ןענעז םיטילּפ עשידיא ענעפרָאוװעגנפיורא טלעוו עשיאייּפָארייא יד ןופ

 רעביא ןירעשרעה יד ,דנאלננע טָאה ,ןעמואוושרעד ןענערב לארשידץרא יד וצ

 -יימ ןעטאמראה ענעפָא טימ ןעפיש רעציירק עשילגנע ןענָארדאקסע ,םימי יד

 טינ ,טלעטשעגקעווא ןענערב םי עניד'לארשידץרא יד ייב ןעסיש םוצ טיירג רעל

 ענעפָאלטנא םונהג ןופ עטנינייּפעג םירוסי ןיא עטכאמשראפ יד זא ןעזָאלרעד

 .ןעטערטַאב ןעדָאב ןעשידיא םעד ןעלָאז םיטילּפ עשידיא

 -עטניא ןוא עטנרעלעג ,קלָאפ ןופ ןעלייט עסיורג סנעמעוו --- עינַאטירב

 -יירבעה ןופ םַאטשרוא רעד זיא "ןעטירב ,, ןעמָאנ רעד זא ןעביולג ןעטנעגיל

 וצ ,'מהרבא טימ ןעוועג תירב-תרוכ טָאה טָאג סָאװ ,"תירב , טרָאװ ןעשיא

 עשיטירב יד ןעליופַאב טָאה ,לארשי-ץרא ,ןענכ ,דנאל סָאד רעדניק ענייז ןעבעג

 טפאש'הבורק רעייז ןופ רעדניק יד ןעריפ סָאװ ןעפיש יד ףיוא ןעסיש וצ עטָאלּפ

 רעזנוא טימ ןעוועג תירב-תרוכ טָאה טָאנ סָאװ דנאל םענעכָארּפשראפ םעד ןיא

 ,טגילייהראפ ןוא טכאלרעה ראפ עינַאטירב ןעמעוו ,םהרבא רעטָאפ םַאטש

 ,עטגינייּפוצ ,עזָאלדנאל ,עזָאלמייה ,טנעזיוט יירד רעביא טימ ,ןעפיש ףניפ

 ןוא םינקז ,ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיא עטרעגנוהעגסיוא ןוא עקנארק ,עטעקַאנ

 ךָאנ ןעבָאה סָאװ ,םונהג ןעשיאייּפָארייא ןופ ענעפרָאװעגסיורא ךַאל'הפוע

 ךיז טרעטנהענרעד ,ןעדייל עגיד'ארומ ןוא ןייּפ ןופ ןעכָאװ עכַאלקערש עגנאל

 טהעטש ןוא שידיא ןזיא סָאװ דנאל םוצ ,ןעגנונפַאה ערעייז ןופ דנאל םוצ
 ןענעז --- ,דנאלגנע ,קלָאפ ןעשידיא ןעטסכאלדניירפ ןופ תושר ןערעטנוא
 ךרוד ןערָאװעג טנלָאפראפ ןוא ט'פדור'עג גיד'תונמחרב'נוא ,זָאלצרַאהמרַאב

 .ןעגערב לארשידץרא יד ןופ ןערָאװעג ןעבירטראפ ןענעז ןוא עטָאלפ סעינַאטירב

 עשידנעלעטימ יד ןיא ןעפיש ףניפ יד ןעבָאה ,זָאלליצ ,טלעגָאװעגמורא

 ,ןענייטשוצסיוא עכאלקילנמוא יד ןיהואוו ןעפַאה א טכוזעג טסיזמוא .ןערעסאוו
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 עסיורנ א ייב ,ןעכָארבעגסיױא ןעפיש יד ףיוא ןעבָאה סעימעדיּפע עניד'ארומ

 ןעבָאה ,ןערָאװעג ןעלָאװשעג סעלסאי יד ןענעז עכאלקילנמוא יד ןופ לייט

 יד וצ ןעיירשעג ןוא ןערעמָאי ,ןעטעבעג ערעייז ,ןעגָארקעג ןעצרוטש טולב .

 טיוט ןעטרעטאמעג םאזננאל א ןופ ןעוועטאר ייז לָאז ןעמ עטמאעב עשילגנע

 .ןעטלאּפשענ ןעלמיה ןעבָאה

 ןוא םירוסי עגיליורג יד רעמ ןעזוצ נידנענָאק טינ ,ןַאטיּפַאק ספיש א

 ןעסירעגכרוד ךיז דלאוועג טימ טָאה ,םיטילּפ עשידיא יד ןופ ןעדייל עגיד'ארומ

 ,ןענירשעגסיוא רע טָאה גערב א וצ ףיש ןייז גידנענָאי ,ךאוו םי עשילגנע יד
 ןופ עטסכאלקילגמוא יד ןופ םיונע עכאלרעדיוש יד ןעזוצ טינ רעמ ןעק רע זא

 לעסיב עטצעל סָאד ןעננאנענסיוא םיא זיא סע ,ףיש ןייז ףיוא עכאלקילגמוא יד

 יד ןיא ןעשזדנָאלבמורא טינ רעמ ןעק רע ןוא ,טלענ ןוא זייּפש ןופ טנאיווָארּפ

 ןָאלצרַאה ןוא גיקענטרַאה -- םיטילּפ עשידיא יד טימ ןערעסאוו עשידנעללעטימ

 -סיוא ןיא םירמוש םי עשיטירב עטעוועטראהראפ יד ןעבילבראפ רעבָא ןענעז

 -קילנמוא יד ןעזָאלרעד וצ טינ ננוריגער עשיטירב יד ןופ לעפַאב םעד ןעריפ

 רעטנוא ןוא ןעדָאב לארשי-ץרא םעד ןעטערטַאב וצ םיטילּפ עשידיא עכאל

 ענעגָאלשרעד גערב םוצ יד ןעגנואווצעג ייז ןעבָאה ןעגנוָארד עטספרַאש יד

 -קעווא ןעגערב לארשי ץרא יד ןופ טייוו ןערעסאוו עפיט יד ןיא קירוצ ףיש

 .ןעמואווש

 -ָארּפ ןעוועג ןענעז םיטילּפ עשידיא עכאלקילנמוא עניזָאד יד ןעשיווצ

 -עמ עטסואווַאב .תולהק עשידיא ענהעזעגנָא-לָאמא ןופ רעהעטשרָאפ עטנענימ

 ןָאטעננָא טיילעגני עשידיא טרעדנוה עכאלטע ,ןטַאקָאװדַא ןוא רעניציד

 -ארטנעצנָאק ןיא ןענעז סָאװ ,יימרא רעשיכעשט רעד ןופ ןערידנומ יד ןיא

 עניורב יד ןופ שרַאמניירא םעד תעב ןערָאװענ טרעדיילשעגניירא ןערעגאל סנָאיצ

 -עלענ יד ראנָאז ייז זיא סע ןוא עיקאווָאלסָאכעשט ןיא םילבחמ עשטייד

 ןופ ךיילנ ןענעז ייז ,ליוויצ ןָאטוצרעביא ךיז ןערָאװעג ןעבענעג טינ טייהנעגנ

 ,ןערָאװעג ןעדָאלענפיוא ןעפיש הסיפת יד ףיוא ,רענאל סנָאיצארטנעצנָאק

 -עננָא ךיז ןעבָאה ,תונמחר ראפ גנוריגער עשילגנע יד וצ ייז ןעבָאה טרילעּפא

 ,ןעליפוצסיוא ןעטייברא עטסרעווש יד ,רעטילימ ןעשילגנע ןיא ןעניד וצ ןעטָאב

 ןעבָאה ןעלָאז ,השבי ףיוא סיפ יד ןעלעטש וצ ןערעוו טביולרעד ייז לָאז'ס יבא

 -ראפ יד וצ ךיז דנאלננע טָאה טרעהעגוצ טינ רעבָא ןעטערט וצ סָאװ ףיוא דרע

 עטסכאלקילגמוא יד ןופ ןעטעבענ עגיד'תונמחר ןוא ןעפור ספליה עטלעפייווצ

 .עכאלקילנמוא יד ןופ
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 ןופ ךס א ,עטגיזיילראפ ןוא עטרעטַאמראפ ,עטרעצעגסיוא ,עטגינייּפראפ

 ,ןערָאװענ ןעלאפעצ ייז ףיוא ןיוש ןענעז רעדיילק יד לייוו ,טעקַאנ בלַאה ייז

 םירוסי ,תורצ ןופ ענערָאװעג יורנ ןוא רע'מינּפ עגיניזנאוו טימ ,עט'בשוח'ראפ

 ןרעביא טעשזדנָאלבענמורא ןוא טלענַאװעגמורא ןעפיש יד ןעבָאה ,ןייּפ ןוא

 ,לעזניא וצ ?עזניא ןופ ,טלעק ןוא טשרוד ,רעגנוה ןיא םי ןעשידנעללעטימ

 רליוו ןוא סעילאווכ םי עדנעזיורב ןופ ןעפרָאװעג גיד'רקפה דנאל וצ דנאל ןופ

 .ןעטניוו םי ענידמרוטש ןופ טרעדיילשעג

 ןעבָאה סָאװ ןעפיש רעציירק יד ףיוא רעטעברא ןוא ןעזָארטַאמ עשילגנע

 עכאלקילגמוא יד טימ ןעפיש הסיפת יד זא ,ןעטיהעג גנערטש ןוא טגלָאפענכָאנ

 -וצ ךיז ןעגנולעג טינ ערַאּפש ענעּפָא ןא ךרוד ץעגרע לָאז ,םיטילּפ עשידיא

 םירוסי יד ןהעזוצ טנעקעג טינ ןעבָאה ,ןעגערב ?ארשי-ץרא יד וצ ןעּפַאכ

 -רעד ןוא עטעקַאנ ,עטרעגנוהעגסיוא ,עטגינייּפוצ יד ןופ ןעשינרעטַאמ ןוא

 שינעפיט רעד זיב טרירעג ,ךאל'הפוע ןוא םינקז ,ןעיורפ ןוא רענעמ ענערָארפ

 -רא ןוא ןעזָארטַאמ עשילגנע ע'טושּפ עלעבָאנ יד ןעבָאה ,רעצרעה ערעייז ןופ

 עשידיא עט'שלח'ראפ ןוא עטכַאמשראפ עטרעגנוהעגסיוא יד טכארבעג רעטייב

 ייז ןעבָאה ןענַאטשראפ טינ ,ןעבעגעגקעווא רעדיילק ענעגייא ,זייּפש ,םיטילּפ

 ןיילא ךיז ייז ןעבָאה ןעניוא יד ןיא ןערערט טימ ,ןעשנעמ סקלָאפ ע'טושּפ יד

 רעטעמ טימ ןעפיש רעציירק עשילגנע סָאד ןעזומ סָאו ראפ -- טגערפעג

 יד טימ ןעפיש הסיפת עניד'ארומ יד ןעגָאיכָאנ רעליימ ןעטַאמרַאה עגנאל

 יד םורא םיטילּפ עשידיא עכאלקילנמוא עטרעטאמענסיוא עדנעדייל םירוסי

 .ןערעסאוו לארשי ץרא

 סנעפַאה יד ייב ,טנעירָא ןעטריזיליוויצנוא ןופ סעדניימעג עשינעמלוסומ

 -וצּפִא ןערָאװעג טביולרעד ךאוו רעגנערטש א רעטנוא ןענעז ןעפיש יד ואוו

 יד ףיוא גידנעקוק טנייוועג ןעבָאה ,גראוונעסע ןעפיוקוצנייא ןוא ןעלעטש

 ,רעסאוו ,זייּפש טכארבעג ייז ןעבָאה ייז ,ןעפיש יד ףיוא ןעשנעמ ןופ סנעטָאש

 סָאד טמוק סָאװ ראפ ,טגערפעג ןעבָאה ייז ךיוא ,רעדיילק ןוא ןעטנעמאקידעמ

 טרעוו סָאװ ראפ םייונע עשילפָאטסיפעמ עכלעזא ןהעטשוצסיוא ןעשנעמ יד

 .השבי רעד ףיוא ןעדנאל וצ ואוו ץעגרע טביולרעד טינ ייז

 טנַאקעג טינ רעמ ןעבָאה סָאװ ,טיילעננוי עשידיא טרעדנוה ייווצ ךרעב

 ןעבָאה ,ןעגנונייּפ עשירָאטיזיוװקניא ןוא ןעדייל עכאלגערטרעדנוא יד ןייז לבוס

 טזָאלעג ןוא ןעפרָאוועגניירא םי ןיא ךיז ןעבָאה ,ןעזעוועג ריקפמ ןעבעל רעייז

 -םישרָאטַאמ עשיאייצילַאּפ עשילגנע ןופ ל?ענש ןענעז ,נערב םוצ ןעמיווש ךיז
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 טָאה ןפוא ןעשיקרעט א ףיוא ,ןערָאװעג ןעגיוצעגסיורא רעסאוו ןופ ךאל

 -פיורא ןעפיש הסיפת יד ףיוא קירוצ ןוא ןעדנובעג סיפ ןוא טנעה ייז ןעמ

 .ןעפרָאוועג

 עכאלקילנמוא יד ןעבָאה ,ןעפיש-עיציזיווקניא יד ףיוא סנעטייוורעד ןופ

 -ייז ןופ דנאל סָאד ,ןעזעג םיטילּפ עשידיא עדנעיינטנא םירוסי ןיא עטגינייּפוצ

 -סיוא ערעייז טימ .םייה עשידיא עלַאנָאיצַאנ ענעכָארּפשראפ ןוא גנונפָאה רע

 ראפ ןיא סָאװ ץאלּפ סָאד ןוא דרע יד ,ןעזענ ייז ןעבָאה ןעניוא עטראטשעג

 עדנעסיירצרַאה ןוא ןעיירשעג עטלעפייווצראפ ערעייז .ןערָאװעג טיירגעגוצ ייז

 ענידרענייב עטקערטשענסיוא ערעייז ,טרעהעג לארשידץרא ןיא ןעמ טָאה תוללי

 ןערעיוט יד ןיא תוחוכ עטצעל יד טימ ןעטעבענ םימחר ןעבָאה סָאװ ,טנעה

 טינ .ןהעזענ דנאל ןופ ןעגערב םי יד ייב ןעמ טָאה ,טּפאלקענ לארשי ץרא ןופ

 ,טעוועטראהראפ ,גנוריגער עשילננע יד ךיז טָאה טרעהענוצ טינ ןוא ןהעזענ

 ןופ ןירעצישַאב יד טכַאמ ןעטאדנַאמ יד ןעבילבראפ זיא טרענייטשראפ ןוא

 .דנאל םענעכָארּפשראפ רעזנוא

 -טנא טכַאמ ריא ןעזיוועג טָאה ,םימי יד רעביא ןירעשרעה יד -- דנאלגנע

 עשידיא ענעפרַָאװעגסיױורא טלעוו רעד ןופ עזָאלספליה עזָאלצוש יד ןענעק

 ,ןעפיש עשילגנע ןענָארדאקפע ערעסערג .רעדניק ןוא םינקז ,ןעיורפ ןוא רענעמ

 יד ןעקרַאטשראפ ֹוצ ןערָאװעג טקישעג ןענערב לארשי ץרא יד וצ ןענעז

 ןערעיוט יד ןענעז רעטסעפ ךָאנ .ןערעסאוו עשידנעללעטימ יד םורא הרימש

 זיא סָאד זא טנעקרענָא ןעבָאה רעקלעפ ניצפופ ןוא ייווצ סָאװ ,דנאל ןופ

 ךאלדניירפ רעזנוא וצ דנאל ןערעביא טאדנַאמ םעד ןעבעגעגרעביא ,שידיא

 עשידיא עלַאנָאיצַאנ א ןעיובפיוא ןעפלעה וצ זנוא ןעכערּפשראפ ןטימ קלאפ

 יירטענסיורא דרע יד ןופ יד ראפ ןערָאװעג ןעסָאלשראפ ןוא טלעגירראפ ,םייה

 .םיטילּפ עשידיא ענעב

 -דניירפ ןופ גנורינער יד טלעדנאהענ טָאה לאטורב ןוא םאזיורג יוזא טָא

 .ןעבָאה רימ סָאװ טלעוו רעד ףיוא קלאפ ןעטסכאל

 יד זנוא ןענעג טלעדנאהעג טָאה ךאלשנעמנוא ןוא ניד'תוירזכא יוזא טָא

 -ראפ ,טפאש'הבורק רעזנוא טימ ךיז ט'סוחי סָאװ ,קלָאפ א ןופ גנוריגער

 ןעכראירטאּפ ערעזנוא ,ך"נת רעזנוא ,לעביב רעזנוא טקילייהראפ ןוא טכאלרעה

 ןיא טייצ עניד'נברוח רעטסכאלקערש רעד ןיא םיטּפשמ ןוא םיקוח ערעזנוא

 .קלָאפ סלא ץנעטסיזקע רעזנוא
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 רימ ףליה טימ סנעמעוו ,סרעזנוא קלאפ עטסכאלדניירפ סָאד --- דנאלגנע

 ןיא טנעמָאמ ןעטסשינארט ןעטסלעפייווצראפ םעד ןיא טעטראוורעד ןעבָאה

 -סיורא ןוא ענעסירעגסיורא רעטנעזיוט טרעדנוה יד זא --- עטכישעג רעזנוא

 ןענופעג טינ ץעגרע ןיא ןענעק סָאװ רעדנעלמַאטש ערעייז ןופ ןעדיא ענעבירטעג

 רעזנוא ןופ ןערעצישאב יד ,גנורינער עשילגנע יד טעװ .החונמ םוקמ ןייק

 ןעביולרעד ןוא רעצ ןוא קילגמוא רעזנוא טימ ןענעכער ךיז םייה עטגָאזעגוצ

 ןעטערטַאב וצ ןעגערב ?ארשידץרא יד ןעכיירג ןעלעוו ייז ןעוו עכאלקילגמוא יד

 ןוא ,טולב ,סייווש ,טלעג רעזנוא טימ ןעבָאה רימ סָאװ ,דרע יד ןוא ןעדָאב םעד

 עניטולב רעטפַאהלאזקיש רעניד'נברוח רעד ןיא זנוא טָאה טיירגעגוצ תונברק

 .ןעטארראפ ךאלדנעש ןוא טשיוטנע רעטיב העש

 -ןלב ךאלקערש רעטסניפ א ,קלָאפ סלא ךרוד ןעבעל רימ ןעוו רעדיוו ןוא

 ןערָאװעג טלעדנאווראפ זיא סָאװ קלָאפ גיטכעמ סיורג א .ןברוח ןעכאליורג גיט

 זנוא ןעמונראפ ךיז טָאה ,םיחצור עשיטסידאס ןיא ,עיטסעב עגיטולב א ןיא

 .ןעריא ןענעז רימ סָאװ אטח ןעגיצנייא םעד ראפ ,ןייז שרושה ןמ רקוע

 הונישיה היפדור לכ ,הכיא תלינמ עצנאנ יד ךרוד ןעבעל רימ ןעוו רעדיוו

 ןעמ ואוו טלעוו רעצנאנ רעד ףיוא ץאלּפ ןייק דלַאב ָאטינ --- םירצמה ןיב

 ןערָאװעג םיוקמ דנאלגנע יבגל יײנסָאדפיוא זיא גיהור ןעבעל ןעזָאל זנוא לָאז

 ...ונמר המהו יבהאמל יתצרט --- ןנוקמ ןופ רעטרעוו יד

 .טשיוטנע ךימ ןעבָאה ייז ןוא טניירפ עניימ וצ ןעפורעג בָאה'כ

 טי
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 -לעצרָאװעגסיוא עכאלקילגנוא טימ ןעפיש עשירָאטיזיווקניא יד ןעוו ןוא

 -עבירטעגרעטנורא דרע רעד ןופ ,ןעמייה עטעוועדנופעגנייא תורוד-רוד ןופ עט

 העבש יד ףיוא ,רעסאוו ןוא ?עמיה ןעשיווצ זָאלליצ ןעבָאה ,םיטילּפ עשידיא ענ

 רעקיטילָאּפ ןוא טײלסטַאטש ,רעהעטשרָאפ ןענעז ,טעשזדנָאלבענמורא םימי

 א ןיא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז טלעוו רעד ןיא תוכולמ גיסיירד ןוא עכאלטע ןופ

 -הורבִא ןעשירָאזיװָארּפ א ןעכוז וצ ,{ ַא יו ו ע טרָא-רוק ןעשיזיוצנארפ

 ,טלקמ םוקמ א ,עטגָאלּפעג ןוא עטנָאיעג דרעווש ןוא רעייפ ןופ יד ראפ ץאלּפ

 -עשטומעג ,עטנינייּפעצ יד ואוו ,טלעוו רעסיורג רעד ןיא ץעגרע דרע לעקיטש א

 -ראפ עטעשטעילאקעצ ערעייז ,ןעדָאב ףיוא ןעלָאז ענעבירטעגסיורא ןוא עט

 .ןעלעטשקעװַא ןענעק סיפ עטעדנואוו

 -איציניא רעד ךרוד ץנערעפנָאק רענאיווע יד ןערָאװעג זיא ןעפורעגנעמאזוצ

 ןילקנערפ ,ןָאיצַאנ רעניטכעמ רעסיורג א ןופ רעהעטשרָאפ ןעטסכעה ןופ עוויט

 -ַאמוה ןוא ?ארעביל רעטסערג רעד --- ,אקירעמא ןופ טנעדיזערּפ ,טלעווזור .ד

 ,ניטכירפיוא טָאה סָאװ ,טלעוו עטלעגנָאשזדראפ ט'כשוח'ראפ רעד ןיא ראטינ

 -מוא רעד ןיא עדנעדייל םירוסי ןיא עטנינייּפענ יד ןעפלעה טלָאװעג ,טסנרע

 רעייפ םונהיג שילעה א יו טָאה סָאװ עפָארטסַאטַאק רעגיטולב רעגידמערַאברעד

 .עּפָארייא ?ארטנעצ ןוא קלָאפ עשידיא סָאד טּפאכעגמורא

 ןייז טקישענ טָאה טלעווזור טנעדיזערּפ ןעמעוו וצ ,רעקלעפ עלא טעמכ

 סיורג טימ .ןעפורעגּפָא ךיז קיצרַאהטיירב ןעבָאה גנודאלנייא רעראטינאמוה

 עקידנעטשלופ ןעוועג חיטבמ ןוא ליּפא ןעכאלשנעמ ןייז ןעמונעגנָא ץרא ךרד

 -וצ ןוא ןיהא ןעצינערג רעביא עט'פדור'עג יד ןעמוק וצ ףליה וצ עיצארעּפָאָאק

 ,עטגינייּפעצ ,עדנעלנַאװמורא ןעפיש עדנעשזדָאלב ףיוא ןוא ענעבירטענ קיר

 ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיא עטלעפייווצראפ ןוא עזָאלפליה ,עטעדנואוועצ

 .רעדניק
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 םירוסי ןיא עדנעדייל עשידיא יד וצ דיילטימ ןוא תונמחר ןופ ןָאט א טימ

 -יזערּפ םוצ ןעוועג םיכסמ תוכולמ גיסיירד ןוא עכאלטע ןעבָאה עטנינייּפענ

 ןעכוז וצ ,ןעטלַאהוצּפָא גנוטארַאב רעקלעפ עמאזניימעג א גאלשרָאפ ס'טנעד

 עכַאלשנעמנוא יד וצ גנורעטכיילראפ ענילייווטייצ א תוחּפל רעדָא ,גנוזייל א

 שילאווייט רעניד'ארומ םאזיורג רעד ןופ םיונע עכאלנערטרענוא ןוא תורצ

 -יא עסיוורָאב ןוא טעקַאנ ,עטעװעסאּפוצ ,ענעבירטעגסיורא שטייב רעשטייד

 טרָא-רוק שיזיוצנארפ א -- ןאיווע .רעדניק ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ עשיד

 גיסיירד ןוא עכאלטע .ןערָאװעג ןעבילקענסיוא גנוטארַאב רעקלעפ רעד ראפ זיא

 ןאיווע ןייק רעקיטיִלָאּפ ןוא טײלסטַאטש רעהעטשרָאפ ערעייז ןעבָאה רעקלעפ

 טנעדיזערּפ ןטימ ןערירעּפָאאק וצ החטבה רעטש'רמולכ רעד טימ ,טקישעג

 יד ראפ ,ןאלּפ סגנורעדנילראפ א ןעטייבראסיוא ןעפלעה וצ םיחילש ס'טלעווזור

 רעד ףיוא ןעשנעמ ערעדנא ןופ רעמ ןעדייל סָאװ ,רעריטראמ טלעוו עשידיא

 .ךורבנעמאזוצ עיצאזיליוויצ ןעשיאייּפָארייא ןופ טלעוו

 םענַאמוה ןעקרַאטש א ןופ סיוטש םעד ךרוד ,ץנערעפנָאק ןאיווע יד טָאה

 ןיא עדנעדייל עשידיא יד וצ עיטאּפמיס עדנעריציטקארּפ ןופ ןוא סלוּפמיא

 -ערּפשראפ ןוא גנונפָאה ליפ ןעפורעגסיורא ,םונהיג ןעשיאייּפָארייא ?ארטנעצ

 -וטולב דליוו ןופ ,עט'תיממ'וצ ןוא ,עטגיניײיּפוצ תוירזכא יד וצ ,ננוטער עדנעכ

 עטרעדיילשענמורא ,ץענערג וצ ץענערג ןופ ,ץאלּפ וצ ץאלּפ ןופ ,םערוטש ןעג

 -ָאלעגפיורא ןעפיש עדנעשזדנָאלב ףיוא ןוא ענעבירטענמורא דנאל-ס'מענייק ןיא

 .רעדניק ןוא םינקז ,ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיא ,ענעד

 יד ןופ רעצרעה יד ןיא טעילטעצ ךיז טָאה גנונעפָאה ןופ קנופ רעשירפ א

 עשידיא ענידלושנוא עטעשטומענ שיטסידאפ ,גיד'רקפה-יירפ ,עטלעפייווצראפ

 -עגפיוא םיתמה-תיחת יד ןופ סעּפאל עשילאווייט עגיטולב יד ךרוד ,ןעשנעמ

 .קלָאפ עשטייד "עלערוטלוק , סָאד --- רעדניק-ןעגנוה ענענַאטש

 רעטנעזיוט ןעבָאה ,ףליה עטעטראוורעד ןופ ןעניוא עטראטשענסיוא טימ

 סנָאיצארטנעצנָאק עטלעטשענפיוא יד ןיא ןעדיא ,עטלעּפירקראפ ,עטנינייּפוצ

 ףיוא ,רעדניק עשי'דש עשטייד יד ןופ עּפָארייא ןעטימניא ןערעמַאק םונהיג

 .טקוקעגסיורא ץנערעפנָאק רענאיווע יד

 -יורנ ןיא ןערעוו ןעקנורטרעד ןופ ךיז ןעוועטאר וצ יורטש עטצעל יד יוװ

 ןעבָאה ,תוחיצר ,תופידר ,םישוננ ,תורצ עכאלשנעמנוא ןופ םי ןענוטולב ןעס

 ןוא םירוסי ןופ ךיז גידנעשטרָאק ,ןעדיא עזָאלספליה רעטנעזיוט רענילדנעצ
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 -תויח עשטייד עטעוועדליועצ עגיטשרודטולב יד ןופ טנעה יד רעטנוא ןייּפ

 -עג ניד'תונמחר תוחכ עטצעל יד טימ טנעה עגידרענייב ךאווש ערעייז ,תוער

 ,רָאפנעמאזוצ רעקלעפ רענאיווע םוצ טקערטש

 -עבירטעגרעטנורא דרע רעד ןופ ,דנאל ס'מענייק ןיא יד ןעבָאה טפָאהעג

 -ראפ םונהיג ןעשטייד ןיא ענעדָאלעגפיורא ןעפיש עדנעשזדנָאלב ףיוא ,ענ

 -רָאפ יד ןא ,ןעשנעמ עשידיא עטעשטעילאקוצ ןוא עטליוקראפ ,עט'פרש

 ןיא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענעז סָאו רעדנעל ענעדיישראפ יד ןופ רעהעטש

 ןעסיורג א ןופ ,ליּפא תונמחר ןעקרַאטש םעד ןופ גנודאלנייא רעד ףיוא ןאיווע

 זיא סָאװ ,קלָאפ גיטכעמ סיורג א ןופ ,ץראה ךאלשנעמ טיירב א טימ ןעשנעמ

 -רַאה טיירב טימ ןעגנוריגער ערעייז ןופ זיא ןוא ןערָאװעג טקישעגסיורא ייז וצ

 םאזיורג רעייז ןעפייוו --- ןערָאװעג ןעמונעגננא טייקכאלדניירפ ןוא טייקניצ

 םירוסי ערעייז ןעליפ ,עיטאּפא ןוא טייקיזָאלספליה רעייז ,עגאל עכאלרעדיוש

 רעייז ןופ עבאנפיוא ןוא קעווצ רעייז םוראד ןעהעטשראפ ןוא ןייּפ ןעכאלקערש

 ערעייז יוװ ןָאט ןוא חסונ םעד טיול ןעלדנַאה ןעלעוו ןיא ןאיווע ןייק תוחילש

 .ףליהטימ עטסלופ יד --- ןעוועג חיטבמ ןעבָאה ןעגנורינער

 -ַאה ןעשנעמ עשידיא עזָאלצוש ,עטגינייּפעג ,עדנעדייל יד זיולב טינ ןוא

 רעקלעפ רענאיווע יד זא ,טקוקעגנסיוא ןעניוא ערעייז ןעבָאה ,טפָאהעג יוזא ןעב

 -יירד עכאלטע יד ןופ רעהעטשרָאפ יד זא ,ןייז ךיירגלָאפרעד לָאז ץנערעפנָאק

 עכאלשנעמ עמיראוו א טימ ןעדער ,ץנערעפנָאק יד ףיוא ןעלָאז ,תונידמ גיס
 -עג ערַאטינַאמוה ןופ טשרעהַאב ,רעצרעה עכַאלשנעמ עלופליפעג טימ ,ךארּפש
 יד זא ,טביולגעג ןעבָאה עכלעוו עלא רָאנ -- ןעוועג זיא ליּפא רעד יו ןעלהיפ

 -ןלב יד ןא ,טריטָארקנַאב ןעצנאגניא טינ ךָאנ טָאה עיצאזיליוויצ עכַאלשנעמ

 -"ראפ ןוא טּפאכראפ טלעוו רעד ןופ לעקניוו ןייא זיולב טָאה שינרעטסניפ עניט

 -ראפ ץנערעפנַאק רענאיווע יד זא טרַאוװרעד ןוא טפָאהעג ןעבָאה ,ט'כשוח

 ןעצנאגניא טָאה עיצאזיליוויצ עכאלשנעמ יד זא ןעזייװַאב ןעלעוו ןעגנולדנאה

 -סיוא טינ ןעצנאגניא ךָאנ זיא טלעוו רעד ןופ ץראה סָאד זא ,טרילוטיּפַאק טינ

 טימ ןעמוקסיורא ץנערעפנָאק יד טעוװ ןעגייצרעביא וצ סָאד ידכ ןוא ןעשַאלעג

 -ןלב רעד ןופ יד וצ גנוטער ןוא ףליה עכאלשנעמ עגיד'תושממ עלַאטנעמַאמ

 -נורא דרע רעד ןופ ןוא ענעבירטעגמורא ןוא טגָאיעגמורא שטייב עשטייד ניט

 .ןעדיא עטרעדיילשענרעט

 ןופ גנונעפָאה עטצעל יד זיולב טינ ,ץנערעּפנָאק רענאיווע יד זיא ןעוועג

 יצַאנ עטציירעצ עניטשרודטולב יד ןופ טנעה יד רעטנוא עכאלקילנמוא יד
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 ,רעצרעה עכאלשנעמ ,עטגָאטעװעצ ,עטמעלקראפ ענעי ןופ ךיוא רָאנ ,תויח

 .רוד רעזנוא ןעפָארטעג טָאה סָאװ קילנמוא עסיורג סָאד טליפעג ןעבָאה סָאװ

 זא טליפעג ןעבָאה ייז ?ייוו ,ןעגיוושעג ןוא ןעגנאגעגמורא עטרעווילגראפ ןענעז

 -טנעפע טרעוו סָאװ סָאד ,ןעקירדוצסיוא םיִרָא וצ זיא ךארּפש עכאלשנעמ יד

 ןעשטייד "ןעלערוטלוק , םעד ןופ ןָאטעגבָא טלעוו רעד ןופ ןעניוא יד ראפ ךאל

 יד זא ,ננונעפָאה עטצעל יד ,ייז ַאב ןעוועג זיא ,ץנערעפנָאק רענאיווע יד .קלָאפ

 -ריזיליוויצ רעד ןופ עמיטש יד ןערעה ןעזָאל ןעלעוו ,רעקלעפ ניסיירד עכאלטע

 יד ןענעג טייקכיליישבָא ןוא ?עקע ,גנומאדראפ רעייז ןעקירדסיוא ,טלעוו רעט

 -וה עשטייד עדליוו ענעזָאלעגזיול יד ןופ םיעותעת םישעמ עניטולב שיראברַאב

 הואת עש'היח טימ ןערעטלערוא עדליוו ערעייז יוװ ,ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןענ

 עגידלושנוא ןעדרָאמרעד ןוא ןעגינייּפ ,ןערעדנילּפ ,ןעביור וצ טזָאלענסיורא

 ,עניאור ,ןברוח ןעטיירּפשראפ טלעוו רעד רעביא ןוא רעקלעפ ןוא ןעשנעמ

 טעוװ עמיטש עגיטכעמ רעטגינייאראפ א טימ ,םר ?וקב .קילננוא ןוא עיכראנא

 -ראפ רעד טעוװ לָאמנייא טימ זא ,ןעבעג יירשעג אזא ןעננולענ ץנערעפנָאק יד

 טלעוו יד טעװ ןעכאוופיוא ,ןערעוו טקעוװעגפיוא ןעסיוועג טלעוו רעטרעווילג

 עשטייד עדנָאלב יד ןערעוו ןעלעוו טרעטיצראפ ,ףָאלש ןעשינראטעל ריא ןופ

 -עוו ייז ,ןערעוו טריזילאראּפ ןעלעוו סעּפאל עש'היח עניטולב ערעייז ,סעיטסעב

 ןופ יירשעג ןעניטכעמ ןעגיד'הזנור םעד ןופ ךיז ןעקערשרעד טיוט ףיוא ןעל

 לָאמנייא טימ ךיז טעוו סיפ ערעייז רעטנוא דרע יד ,רעקלעפ עטנינייאראפ יד

 טלעוו יד זא ןעזרעד ןוא ןענעפע ןעגיוא עשיפלעוו יד ןעלעוו ,ןעבעג לעסיירט א

 ,רקפה טינ זיא

 ,רעצ רעד רעצרעה סנעמעוו ןיא ןעשנעמ יד טביולנענ ןעבָאה יוזא
 רעדנעל ןופ רענַאטואעט עשיראבראב יד ןופ זיא סָאװ דיילטימ ןוא תונמחר
 .טצעזַאב רעצרעה ערעייז ןיא ךיז טָאה ןוא ןערָאװעג ןעסימשעגסיורא

 ןטימ ןעגָארטעגמורא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ יד טביולנעג ןעבָאה יוזא

 סָאד .טרידארגעד טינ ןעצנאגניא ךָאנ טָאה טלעוו עטריזיליוויצ יד זא קנאדעג

 ןיא תאלוח אזא ,דָאירעּפ-סננאנרעביא ןא זיולב זיא ענעמוקעגרָאפ ךאלקערש

 טבעל טלעוו עטריזיליוויצ יד רעבָא ,ןהעגרעביארָאפ טעװ סָאװ טלעוו לייט א

 רענאיווע םעד ךרוד טעװ ץרַאה עכאלשנעמ סָאד ןוא ןעסיוועג טלעוו רעד ןוא

 .ןערעה ךיז ןעזָאל טפנוקנעמאזוצ

 רָאפנעמאזוצ רעקלעפ םעד ןופ זא ןעשנעמ עלא יד ןעבָאה טעטראוורעד
 יד ןופ עמיטש יד ,ןעסיוועג טלעוו ןופ עמיטש יד ןערעה ןעמ טעוו ,ןאיווע ןיא
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 -םיוא ןוא ןעמערוטשפיוא טעוװ ,טלעוו עראטינַאמוה וויסערגָארּפ עטריזיליוויצ

 טדערעג טָאה סָאװ איבנ ןעניטייצראפ א ןופ עמיטש יד יו ,טלעוו יד ןעלסיירט

 .'ד רמא הכ ןופ ןעמאנ ןיא טלעוו יד וצ

 ןעזָאלעגסיױא .טביולגעג ןוא טעטראוורעד ןעשנעמ עלא יד ןעבָאה יוזא ,ָאי

 םעד ןיא גנוטער ןופ יורטש עניצנייא יד --- ץנערעפנַאק רענאיווע יד ךיז טָאה

 יו טקנוּפ ,עיצאנגיזער ןוא שואי ןופ טלעוו רעד זיא ןרערט ןוא טולב ןופ םי

 יו רעמ טינ םיא ןופ טביילב סע ןוא רעביא לענש ךיז טנערב סָאװ יורטש א

 .עשזאס

 רעד ןופ טָארקנַאב ןעצנאג םעד טכארבעגסיורא טלוב טָאה ץנערעפנָאק יד

 -מרַאב ,עגיצראהננע יד .טלעוו רעטריזיליוויצ רענעטירשעגרָאפ וויסערגָארּפ

 הכולמ גיסיירד עכאלטע יד ןופ ןעננואיצַאב עניד'תונמחרבנוא ,עזָאלצראה

 טלעטשעג םויה רדס ןפיוא ייז ןענעז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד וצ רעהעטשרָאפ

 ןעבָאה סָאװ ,תונברק יד רָאנ טינ ןעוועטאר טפראדַאב ןעבָאה סָאװ ןערָאװעג

 דָאנ ,ףליה רענעסַאלשַאב רעייז ףיוא טראוועג טנעה עטקערטשעגסיוא טימ

 -ניא טָאה ,טייהשנעמ רעטריזיליוויצ רעד ןיא עניביולנ ענעבילבראפ יד ךיוא

 -רעביא ןוא טלעוו רעד ןופ םינּפ סָאד טצראוושראפ עשזאס א טימ יוװ ןעצנאג

 טקעװ רעטריזיליווװצ רעד ןיא עניבכיוקנ יד ןוא תונברק עדנעדייל יד טזאלענ

 .ץנערעפנָאק רעד ראפ יו עטפעלּפענ ןוא טשיוטנע ,רעדנעלע ,רעזָאלפליה

 -סגנונפָאה ןעטצעל םעד ץנערעפנָאק רענאיווע יד ךיוא טָאה ןעשָאלעגסיוא

 -יא עדנעיינטנא םירוסי ןיא עט'תיממ'עצ ,עטניניײיּפעג יד ןופ זיולב טינ לארטש

 ,םונהינ ןעשטייד ןיא ךיז ןעניפעג סָאו רעדניק ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ עשיד

 ;טקעוו רעצנאג רעד ןיא ןעדיא יד ןופ ךיוא רָאנ

 ריס םינּפ א ראפ סָאװ ,טכארבעגסיורא ךעלטייד טָאה ץנערעפנָאק יד

 טרעגלאוו טלעוו רעד ףיוא זא ,תמא זיא'ס ביוא .טלעוו רעד ףיוא ןעבָאה ןעדיא

 -עג עכאלשנעמ ןוא רשוי ,דיילטימ ,תונמחר לעקערב א םורא ךָאנ ץעגרע ךיז

 ןענעז רימ זא ,ןעזיוועג ןאיווע טָאה ,ןעשנעמ עטנינייּפעג ,עדנעדייל וצ ןעליפ

 .ןעדיא זנוא ראפ טינ סָאד ןיא ,ללכה ןמ אצוי א

 ףליה ,טעטראוורעד ןעבָאה רימ יוװ ןעגנערב לָאז ,ץנערעפנָאק יד טַאטשנא

 יד רעטנוא רעדירב ןוא רעטסעווש עטניניײּפעג ערעזנוא ראפ גנוטער ןוא

 -דנַאה עגיטולבטלאק עניטלינכיילג יד ןעבָאה ,םיתרשמדיצַאנ יד ןופ הלשממ
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 -ָאלענסיוא גנונפָאה ןופ קנופ ןעטצעל םעד ,עטריגעלעד רעקלעפ יד ןופ ןעגנול

 -אלפעצ םעד ןיא עדנעדייל םירוסי יד ןופ רעצרעה עטנאטייוועצ יד ןיא ןעש

 .םוניהג ןעשטייד ןעטרעק

 -כעמ עטנינייאראפ א טימ ןעלָאז ,רעקלעפ גיסיירד עכאלטע יד טאטשנא

 רעייז ןעיירשסיוא ,טלעוװ רעצנאנ רעד רעביא ןעננילקבָא לָאז סָאװ םיטש עניט

 ןעבָאה סָאװ רעריגער הרבח רעניטולב רעד ןעגעג ,לעקע ןוא ליורג ,גנומאדראפ

 זיּפש ןוא דרעוװש טימ ןעבָאה ייז סָאװ ,רעדנעל יד ןיא ןוא דנאל רעייז ןיא

 ןעביוהפיוא טסיופ א --- ןעגנוגיינ עשיטסילאבינַאק טלעקיווטנע ןעגנולשראפ

 .ןערעוו ןעקָארשרעד טיוט ףיוא ןעלָאז ,תויח עדליוו עשטייד עדנָאלב יד זא

 עשיטסידאס עגיטולב ערעייז ןעלעטשבָא טינ ןעלעוו ייז םואב ,ייז ןענערָאװ

 עטנינייאראפ ענערָאפעגנעמאזוצ יד ןעבָאה ייז ןעלעוו ,תוחיצר ןוא ןעדרָאמ

 םיחצור-רעּפוס עשטייד יד זא ,שיט ןיא ןעבעג ּפַאלק א .ךיז ןענענ רעקלעפ

 טלעוו יד זא ,ןעסיוו ןעזָאל ייז ןוא ןערעוו טרעטיצראפ טנעמָאמ א ףיוא ןעלאז

 יד ןופ ןעטייצ יד וצ ןערעק קירוצ טינ ךיז טעװ טלעוו יד --- רקפה טינ זיא

 עשירָאטיזיװקניא עניטולב יד רעטלאלעטימ ןעניטייצראפ ןופ סעדרָאה ערליוו

 זעשנעמ ענידלושנוא ןעדרָאמ ןוא ןעביור ,סעיצוקעזקע עכעלטנעפע ,ןעגנונינייּפ

 .ןאכ-זיגנישט םענענַאטשעגפיוא ןופ דנאל םעד ןיא

 רימ ךיוא זא שזיטסערּפ רעזנוא ןעביוהרעד לָאז ץנערעפנָאק יד טאטשנא

 ףיוא ןעטערט ןוא ןעבעל וצ טכער עכיילג א ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ ןענעז ,ןעדיא

 -על עלא יװ ,ןוז יד ןופ טייקניטכיל ןוא טייקמיראוו יד ןעסינעג ןוא דרע סטָאג

 ןופ ןעדיא רעטנעזיוט רענילדנעצ ןעסיירסיורא סָאד זא ןוא ,םיאורב ענידעב

 ןוא ןעריניאור ,סטוג ןוא בָאה רעייז ןופ ייז ןעביױרַאב ,רעדנעלמאטש ערעייז

 ץענערג ןוא ץענערג ןעשיווצ ,ייז ןעביירט ,ניטסייג ןוא שיזיפ ייז ןעכערבוצ

 ,ןעשנעמ סלא עדרעוו רעייז ןעביורקעווא ,ןעטייווצ ןוא דנאל ןייא ןעשיווצ

 ,םעלבָארּפ טלעוו רעטסנרע אזא זיא ,תויח עדליוו יו רעגרע ייז ןענירעדינרעד

 ץלאז יו ןעוועג ץנערעפנָאק יד זיא --- םעלבָארּפ עשידיא א זיא סע יו טקנוּפ

 רענאיווע יד טָאה רעפרַאש ןוא רע'טלוב .ןעדנואוו עטקיטולבעצ ערעזנוא ףיוא

 -גיזָאלצוש ,טייקניזָאלספליה רעזנוא ,טכארבענסיורא ךאלטנעפע ץנערעפנָאק

 טלעוו יד ,ךָארב ןוא קילננוא רעזנוא ןענעוו טינ ךיז טרעמיק טלעוו יד זא ,טייק

 -ַאה טינ זנוא ליוו דנאל ןייק ,לרוג ןערעטיב םענעגייא םוצ טזָאלעג זנוא טָאה

 ןענעז ,ןעשנואוועג טינ רימ ןענעז ,ןעבעל רימ ואוו ןעטרָאד וליפא ןוא ןעב

 עניטכירפיוא ןייק טינ ץעגרע ןיא ןעבָאה רימ זא ןוא ןניוא יד ןיא סיורנ רימ

 ,ףליה וצ זנוא ןעמוק וצ ,ןייז טיירג ןעלָאז סָאװ ,רעקלעפ יד ןעשיווצ טניירפ
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 גורהל דימשהל ,ןעטייצ עטלארוא יורגנ יד ןיא יוװ ,רקפה ןענעז רימ זא ןוא

 .דבאלו

 טָאה עדנאגאּפָארּפ יצַאנ יד זא ,ןעזיווַאב טָאה ץנערעפנָאק ןאיווע יד

 ,טײלסטַאטש ןוא רעהעטשרָאפ הכולמ ןופ רעצרעה יד ןיא ןעגנירדעגניירא

 םעד טעווענימעגרעטנוא ןוא זנוא ןענעג ט'מס'ראפ ערעפסָאמטא-טלעוו יד טָאה

 .סיפ ערעזנוא רעטנוא ןעדָאב

 סיורג טימ ןעבָאה ,ןאיווע ןיא רעהעטשרָאפ הכולמ גיסיירד עכאלטע יד

 -הּפב ,טלעווזור טנעדיזערּפ ןופ ליּפא םענַאמּוה םעד טרעהעגסיוא ץרא-ךרד

 וצ ןעמוק ףראד ןעמ זא -- טנעדיזערּפ ןטימ ןעוועג םיכסמ עלא ייז ןעבָאה דחא

 א ןעניפעג ןוא דנאלשטייד ןיא עטנינייּפענ ןוא עדנעדייל םירוסי יד .ףליה

 -ענמורא דנאל ןיא דנאל ןופ ,עדנעלגָאװמורא עזַאלדנאל יד ראפ טלקמ-םוקמ

 -ער עשיטאּפמיס טסכעה ןעטלאהעג ךָאנ ןעבָאה עכנַאמ .עננילטכילפ ענעבירט

 -יזערּפ רענאקירעמא םעד טביולעג ,רעלנַאװמורא ןוא עדנעדייל יד ראפ סעד

 ערעייז ןופ החטבה יד טלָאהרעדיװ ןעבָאה ,גנולדנַאה עלעבָאנ ןייז ראפ טנעד

 רעבָא ייז ןעבָאה תחא-המישנב ,עיצארעּפָאָאק עטסלופ יד ןעבעג וצ ןעגנוריגער

 -'פדור'ענ יד ןעצעזַאב וצ ואוו ,דנאל ,ץאלּפ ךייש סָאװ ןעבעגעגוצ לַאטנעמַאמ

 טכידעג ןיא הנידמ יד ,ָאטינ ןעגעוו טרעייז ראפ זיא רעדנעל ערעייז ןיא עט

 עזָאלסטייברא ליפוצ ,שימָאנָאקע טדייל ,גנע וצ זיא דנאל סָאד ,טרעקלעפַאב

 ןוז יד ןוא ןעזייּפש ןיולב ןעק דרע יד ,גונענ ןעסע ןייק ָאטינ ,םורא ןהעג

 .רעמ טינ רעבָא דנאל ןיא רעניואוונייא ענעסעזַאב יד ןעמיראוו זיולב ןעק

 רעד ראפ ןעטלאה סָאו רעדנעל ןופ רעהעטשרָאפ עטריגילעד עכנַאמ

 -ויסרעגָארּפ ןוא םיזילארעביל רעייז ןערימאלקער ןיא ךאלרעהפיואנוא טלעוו

 -רעוו ענעפָא טימ טושּפ ןעבָאה ,רעגיצרעהנעּפָא רעמ ךָאנ ןעוועג ןענעז טייק

 טסאּפענוצ טינ ןיא טנעמעלע רעד זא ,ץנערעפנָאק רעד ףיוא טרעלקרעד רעט

 -וצניירא ןעסאר ערעדנא ןייק ןעגיטומרעד טינ ןעליוו ייז ,תונידמ ערעייז ראפ

 ןעגנובייר סָאד טפאשראפ רעטעּפש רעדָא רעירפ ,רעדנעל ערעייז ןיא ןעמוק

 ןעליוו ייז ןוא ןעטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב יד ןעשיווצ ןעטייקניטסיווצ ןוא

 .ךיז ראפ תונידמ ערעייז ןעטלַאה ,החונמב ןעבעל

 סָאד ןעדערוצסיורא ךיז ןעטיהעגסיוא ןעבָאה ןעטאנעלעד עטסרעמ יד

 -'פדור'עג יד --- רוהנ-יגס ןושלב טדערעג ייז ןעבָאה עלא טעמכ ד י א טרָאװ

 -אּפמיס ,תונמחר טקירדעגסיוא ייז ןעבָאה עלא .עגנילטכילפ עטלעגָאוװראפ ,עט
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 זא ןעבעגעגוצ ייז ןעבָאה לאטנעמָאמ ,סעקינ'דנו-ענ ןוא עדנעדייל יד טימ עיט

 ,ָאטינ טרָא ןייק רעלנָאװ ןוא ענעבירטעגסיורא יד ראפ זיא רעדנעל ערעייז ןיא

 ראפ רעדנעל גיסיירד עכאלטע יד ןיא ָאטינ ץאלּפ ןייק זיא סע תויה ןוא

 -רינעלעד יד ןעבָאה םיטילּפ עשידיא עטסכאלקילנמוא יד ןופ עכאלקילנמוא יד

 טעוו רשפא -- עּפַאמ-טלעװ יד טכארבעג טײלסטַאטש ןוא רעהעטשרָאפ עט

 !עננילטכילפ יד ןיהואוו ץראה-רודכ ןפיוא לעקניוו א ןערעו ןענופעג ץעגרע

 .ןעקישוצקעווא

 ןעביוהעגנָא ,שיט םענירג ןפיוא עּפַאמ-טלעװ יד טיײרּפשעגסױא ןעמ טָאה

 -ראפ יד .ךשוח-ירה יד רעטנוא תוירבדמ עטסדליוו יד ןערעטשינ ןוא ןעשרָאפ

 עניד'הנושמ רליוו רוטַאמילק ןיא סעינָאלָאק עטסטייוו ,ןעלזניא עטסנעפרָאװ

 ןיא רעקיטילָאּפ ןוא טיילסטאטש עטריגעלעד יד ןעבָאה ןענופעגנ ןוא ןעדנעגעג

 ןעדיא רימ טרפבו ,טלעוו יד טָאה רעירפ סָאװ ,ןעלזניא ןוא סעינָאלָאק ,ןאיווע

 .ץנעטסיזקע רעייז ןופ טסואוועג טינ רָאנ יו טעמכ

 ,סעירָאטירעט עדליוו בלַאה ןוא עדליוו עטצעזאבנוא ןענופעג ןעבָאה ייז

 ןוא טאמילק ןעדליו טימ ,םיטבש עדליוו בלַאה ןוא עדליוו ןופ טניױאווַאב

 הכולמ עגיצראהטוג עגיד'תונמחר-ילעב יד ןעבָאה ןעטרָאד ןוא ,רוטַאנ עדליוו

 עטסניסאּפ יד ןייז טעוװ ,טגינייאעג ךיז ,ןעטאבעד עננאל ןָא ,רעהעטשרָאפ

 ךאלמ ןופ ןוא עט'פדור'עג ךאלקילגמוא יד ןעלקעּפוצרעבירא רעצעלּפ עטסגיהור

 .םוניהנ ןעשטייד ןעלַאבינאק םעד ןופ ןעננילטכילפ עשידיא עטנָאיענ תומה

 ייז תעב ,טסואוועג טונ ץנאנ ןאיווע ןיא רעהעטשרָאפ הכולמ יד ןעבָאה

 עלא יד זא ,סעינָאלָאק עטסנעפרָאוװראפ עדליוו יד ףיוא טנינייאעג ךיז ןעבָאה

 ,עיצאזינָאלָאק עלאטנעמָאמ ראפ ניסאּפ טינ ןענעז סעירָאטירעט עלאינָאלָאק

 רעדייא רעגנעל ךָאנ רעדָא,רוד א ןענרעביא זומ סע .ננוטער ענידלַאב ראפ

 ףיוא ןהעטש וצ ןייז יואר ןעלָאז ןעדנענענ עדליוו עטריזיליוויצנוא עכלעזא

 יד ,טייברא רענענייא רעד ןופ ןערענרעד ןוא ןעזייּפש ןענעק --- סיפ ענענייא

 .ןעשנעמ ענעמוקענוצ ןוא ענעסעזַאב

 ןוא טײלסטַאטש "עראטינאמוה לארעביל , יד ,טסואווענ ץנאנ ןעבָאה ייז

 ןוא עדליוו ןעצנאנניא יד טכוזעגסיוא ןעבָאה סָאװ ,ןאיווע ןיא רעקיטילָאּפ

 דייר ןייק רָאנ ןעק גילייווטייצ זא ,סעירָאטירעט ןוא סעינָאלָאק עדליוו בלַאה

 עניּפמוז עשיּפָארט עטנוזענמוא יד ןיא עיצארנימיא רעסיורנ ןייק ןופ ןייז טינ



 עי עא 1 יא יו עי יו לי טא ראו 75 םי ץפיוא ןעפיש

 ,רעגנוה ןופ ןהענוצסיוא ןעטרָאד ןעמוקסיוא טושּפ טעװ ןעשנעמ יד .תומוקמ

 דליוו ןופ ןערעוו טקוצראפ רעדָא ,תאלוח ןעשיטאמילק ןעכלעוו ןופ ןעבראטש

 תושפנ-תונכס ןיא שממ ךָאד ךיז טלעדנַאה ָאד ןוא תוער-תויח עדנעפיולמורא

 רעד .ןעניילבָא ןוא ןעטראוובא טשינ רָאט ןעמ ,ןעוועטאר ןיוש זומ ןעמ ---

 עגידעבעל טיצ ,טגינייּפ ,טעדרָאמ ,םורא לענש ץילב טפיול ,םוניהג ןופ לעווייט

 ןוא עכאווש ,טלַא ןוא גנוי ,ןיילק ןוא סיורג טכעש ,טקיטשרעד ,ןערעדָא

 רעגינייּפ עשילָאװייט ןופ ןעוועטארסיורא דימו-ףכית ,ןיוש זומ ןעמ ,עקנארק

 ןהעגרעטנוא וויסלואוונָאק ןוא גידלעּפאצ תונברק עזָאלספליה יד ןעלעוו טינ זא

 -אּפמיס ,סעירָאטירעט עלאינָאלָאק עלא יד ןוא רעגינייּפ ןופ טנעה יד רעטנוא

 .ןייז גירביא ןיטולחל ןאד ןעלעוו ,ןעשנואוו עטוג ןוא סעדער עשיט

 -ָאלּפיד ןוא טייללעבָאנ עכיוה יד ,טסואוועג טוג ץנאג סָאד ןעבָאה ייז ָאי

 יונעג ןעבָאה רעהעטשרָאפ הכולמ ניסיירד עכאלטע יד .ןאיווע ןיא ןעטַאמ

 ןעדָאב ןעטריוויטלוקנוא גידייל םיחטש עסיורג רעייהעגנוא יד ןעגעוו טסואוועג

 דנאל סעקערטש עסיורג גיזיר ?יפיוו .הלשממ רעייז רעטנוא ךיז טניפעג סָאװ

 עסיורג גיטכעמ ערעייז ןיא ,טרעקלעפַאבנוא גידייל טהעטש ,טעװעטסוּפ סע

 ןוא סנָאינימָאד ,סעינָאלַָאק עטריזיליוויצ עטצעזַאבנוא עטשרעהַאב ,תונידמ

 ."רעטנוא טינ לָאמנייק טהענ ןוז יד ואוו, ןעטארָאטקעטָארּפ

 -עג יד ראפ ,ץאלּפ ןייק ןענופעג טנָאקעג טינ ץעגרע ןיא רעבָא ןעבָאה ייז

 -יווצ רעדלעפ ןוא ןעשינעטסיוו רעביא עדנעלגָאװמורא ,עטעשטומעג ,עטנינייּפ

 .םיטילּפ עשידיא ןעפיש ּפעלש ענערָאפוצ ףיוא רנאל-סמענייק ןיא ןעּפמוז ןעש

 ,טסאּפענוצ טינ זיא הנידמ ןייז זא ןעטלאהעג טָאה ,רעהעטשרָאפ הכולמ רעדעי

 ןייק ָאטינ .ןעטנארגימיא עשידיא עיינ ןעמענוצפיוא ,םימעט המכו המכ בילוצ

 ןעניפעג סָאװ ןעדיא יד .תונידמ יד ןיא ןעגעוו טרעייז ראפ ץאלּפ ןייק ןוא טרָא

 ער ןוא טכווענ יז ןעכאה .רתוהו יד ;נטענ ןיױש ךיוא ייז ןיא יז יב ךז

 -ליוו ,רעצעלּפ עגיסאּפ ניצנייא יד ןענופעג ןוא עּפאמ טלעוו יד ףיוא טרעטשינ

 םיטבש עדליוו ןופ טצעזַאב ןעדנענענ עלאירָאטירעט עדליוו-בלאה ןוא עד

 .ןעטאמילק עדליוו ןיא

 טלעוו רעטריזיליוויצ רעד ןיא .זנוא ראפ ןערָאװעג טלעוו יד זיא ןיילק וצ

 טרעזנוא ראפ ץאלּפ ןייק ָאטינ ץענרע ןיא זיא רעקלעפ עטריזיליוויצ ןעשיווצ

 .ןעגעוו

 תוחילש רעייז טליפרעד ןעבָאה טייל-הכולמ עטריגילעד יו םעד ךָאנ ןוא

 -וצ יד ןיהואוו רעצעלּפ ןעזיוועגנָא רעגניפ יד טימ ןוא טכוזעגסיוא ןעבָאה ---
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 עשידיא ענעבירטעגמורא דרע עגיד'תועשר רעד ףיוא עטביורוצ עטרעדנילּפ

 -'תועיבצ ןערָאװענ ןעטלאהעג רעדיוו ןענעז ,ןעלקעּפרעבירא ךיז ןענעק תושפנ

 -נָא ןענעז סעיצולָאזער עווראפ עכאלטע ,סעדער תונמחר עשיטירקַאּפיה עניד

 -ולב ןראפ ןעגנוכערּפשּפָא עדנעצַָאלג ןעגיוא עמורפ טימ ןוא ןערָאװעג ןעמונענ

 -עפנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא עדנעכערּפשראפ ליפ יד טָאה תיחשמה-ןטש ןעניט

 .טגידנעראפ ךיז ןאיווע ןיא ץנער

 ,ןערָאפעג םייהא רעהעטשרָאפ הכולמ גיסיירד עכאלטע יד ןענעז ענעדירפוצ

 -ַאמוה ןייז ןעבָאה ,השקב סטנעדיזערּפ רענַאקירעמא םעד טליפרעד ןעבָאה ייז

 טליפרעד גידנעטשלופ ןעבָאה ,ןעבעגעגנ עיצארעּפָאָאק עטסלופ יד ליּפא ןערַאטינ

 -רעד ןיא ,רעלנָאװ ,ענעבירטעגמורא ,עדנעדייל ןינע רעד ,סעיצקנופ ערעייז

 ןייר ןזיא ןעסיוועג רעטריזיליוויצ ךַאלשנעמ רעייז ,בוט-רתויה-דצ-לע ,טנידייל

 ...טגידירפַאב ןוא

 סָאװ ,ןאיווע ןיא טפנוקנעמאזוצ רעקלעפ רעד טגידנעראפ ךיז טָאה יוזא

 עטריזיליויצ יד ןופ עמיטש יד ןערעה ןעזָאל ןוא ןעקירדסיוא טלָאזעג טָאה

 זיא טלעוו רעד ןופ ץראה סָאד ןוא להיפעג תונמחר רעד זא ןעזייווַאב ,טלעוו

 -פָאה ןופ לארטש רעטצעל רעד ןעוועג זיא ןוא טיוטעגבָא טינ ןעצנאנניא ךָאנ

 יד ןופ ןוא טלעוו רעטריזיליוויצ וװיסערגָארּפ רעד ןיא עניביולג יד ראפ גנונ

 -יא ,עדנעלע ןוא ענעכָארבוצ עט'פדור'ענ ,ךאלקילגמוא רעטנעזיוט עגילדנעצ

 .השבי ןוא םימי ףיוא ןעגנילטכילפ עשיד

 ,עטביוטשוצ ,עטריניאור ,תושפנ עשידיא רעטנעזיוט ענילדנעצ יד ןענעז

 ץאלּפ וצ ץאלּפ ןופ עטרעדיילשעגמורא ןוא עטנלָאפראפ עטלייבוצ ןוא עטלייקוצ

 ךָאנ היח יצַאנ עדנעפיוז טולב שיטסידאפ רעד ןופ ןעבירטעגמורא ןוא טגָאיעג

 טרעה .רעגידרקפה ןוא רעזָאלצוש ,רעזָאלספליה ןעבילבעג ץנערעפנָאק ןאיווע יד

 טימ טיירש סָאװ שגונ יצַאנ ןעגיטשרודטולב ןופ םיטש עשילָאװייט יד ךיז

 רענעמ עשידיא עטעדנואוועצ ןוא ענעטָארטוצ יד וצ רעטכעלעג שילפַאטסיפעמ

 ,טהעג ןיהא ,שרַאמ --- םינקז עטיוט-בלַאה ןוא ךאל'הפוע עניילק ,ןעיורפ ןוא

 עכאלטע יד ואוו ,םס טפול יד ,רעּפוק ?עמיה רעד ,ןייטש זיא דרע יד ואוו

 -עגסיוא ךייא ראפ ןעבָאה ןאיווע ןיא רעהעטשרָאפ הכולמ עטרינילעד גיסיירד

 עניטולב עדנעדיינש יד רעטנוא רעטנזיוט ןעלאפ .ץאלּפ ןעניפעג ןוא טכוז

 גיסיירד עכאלטע יד ןוא עט'גרה'רעד ןוא עט'שלח'ראפ ,עט'תיממ'וצ ,שטייב

 וצ סָאד ןהעז ,ןאיווע ןייק רעהעטשרָאפ ערעייז טקישענ ןעבָאה סָאװ רעקלעפ

 ןעבָאה ןעסָאלשענּפָא .הּפרח ןייק ןוא גָאטהעװ ןייק טינ ייברעד ןעליפ ןוא
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 -ענמוא זנוא וצ ןעקא םעד ןעבָאה ייז ,זנוא ראפ רעדנעל ערעייז רעקלעפ יד

 סָאװ ךָארב ןעכאלקילננוא ןוא םיזינארט ןעכאלרעדיוש םעד ןהעז וצ טינ ,טרעק

 טרעוו סָאװ ,םיזיראברַאב ןוא תועשר ןופ טלעוו רעד ןיא טינ ןעכיילנ ןייק טָאה

 .ןעגנַאגַאב זנוא ןעגעקטנא ךאלגנעט גָאט

 רעטסנעברָאדראפ רעד ןופ ןענעז סָאװ ,ןעדיא רעטנעזיוט ךיז ןערעגלאוו

 -ָאוועג ןעבירטעגסיורא דנאל ןייא ןופ ,עטכישעג רעכַאלשנעמ רעד ןיא תועשר

 ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ןעשיווצ ,ןעזָאלעגניירא טינ דנאל רעדנא ןייק ןיא ןער

 ןייא ןעשיווצ ,ץענערג ןוא ץענערנ ןעשיווצ ,ןעלָאט ןוא ןעשינעטסיוו ןעשיווצ

 .ןעטייווצ ןוא דנאל

 -יירשעג עדנעלסיירטפיוא ןעוורענ עדנעסיירצראה עטלעפייווצראפ ערעייז

 ןעשטייד ןעדנערעצראפ ןופ ןעוועטאר ייז לָאז ןעמ ,ןעטעבעג םימחר ןוא ןע

 ,עטּפאלקוצ ערעייז רעטנוא ןעדָאב ייז ןעבעג ,ץעגרע ייז ןעזָאלניירא ,םונהיג

 א ןייז לָאז ,ּפָאק ןעטּפאלקוצ םעד ןעניילקעווא ייז ןעזָאל ,סיפ עטניטולבוצ

 -עסאּפוצ םעד גילייווטייצ שטָאכ ,החונמ-םוקמ רעשירָאזיוװָארּפ א ,יארע-תריד

 דעו םלועה ףוסמ ךיז טרעה -- ןעהורבָא ןענעק רעּפרעק ןעטעדנואווראפ טעוו

 רענייק .םודס עכאלרעדיוש ןייא טלעו עצנאג יד רעבָא זיא ןערָאװעגנ .ופוס

 םענעגָאלשרעד ןוא ןעטרעדנילּפוצ ןעטביורוצ ןראפ ןענעפע טינ ריט ןייק ?יוװו

 ערעזנוא .ןעליפ טינ גָאטהעװ ןעניד'מירוסי ןוא ץרעמש רעזנוא ?יוו רענייק ,דיא

 ןוא גיטכירפיוא טינ זנוא ליוו רענייק ןוא ןערעה טינ רענייק ?יוװ ןעיירשעג

 .ףליה וצ ןעמוק טסנרע

 -לעצרָאװעגסיױא טימ ,ןערעסאוו עטיירב ןוא םימי רעביא ןעפיש ןעלגָאװ

 גיטסייג עכאלקילגמוא ענעטינשראפ םייה רעד ןופ ענעפיוטשעגנסיורא ןוא עט

 םינקז עגידס'פוג ענעכָארבוצ עכאווש ,ןעיורפ ןוא רענעמ עטריניאור שיזיפ ןוא

 ךאלעּפיל ערעייז ףיוא ךלימ סעמַאמ יד טימ רעדניק עגידלושנוא עגנוי ןוא

 עשידיא ייב ןערָאװעג ןעריובעג ןענעז ייז ,טהעטשאב אטח רעניצנייא סנעמעוו

 -יילשעג ,רעסאוו ןוא ?עמיה ןעשיווצ םורא ןעפיש יד ןעמיווש .עמַאמ עטַאט

 ןעטשניוועג טינ םעד טימ סעילאווכ עדנעזיורב יד ןופ ןעפרָאוװעג ןוא טרעד

 סָאװ ,טסַאלַאב ןעכאלשנעמ ןעזָאלטרעװ גירביא םעד טימ ,שזַאנַאב ןעכַאלשנעמ

 ןעכַאלשנעמ םעד טינ ליוװ דנאל ןייק ןוא ןעדָאלוצסיוא טינ טזָאלרעד דנאל ןייק

 .ןעבָאה ךיז ייב שזַאנַאב

 עטנינייּפעג ךאלרעדיוש ךאלקילנמוא יד ןופ ןעפור-ספליה עקידרעמָאי יד

 -יד'ארומ ןוא ןעצכערק עליטש סָאד .ןעלמיה יד ןעסייר ,ןעפיש הסיפת יד ףיוא
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 -עסאוו עדנעזיורב יד טמערוטש ךאל'הפוע עניילק ןוא םינקז יד ןופ ןעגָאלק ענ

 -עגנָא טימ ןעטאדלָאס עטנעּפָאװַאב טָאה ,טלעוו יד ןוא .םוהת ןעפיט ןופ ןער

 -רעד וצ טינ טלעטשעגקעווא ןעגערב םי יד ייב ןעטַאמרַאה ןוא ןעסקיב ענעדָאל

 -רעסאוו יד ןופ ןעלָאז םונהינ ןעשטייד גנידרעייפ ןופ ענענורטנא יד זא ,ןעזָאל

 סיפ עטעדנואווראפ עטעשטעילאקוצ ערעייז ןעדָאב ףיוא ןעפיש-הסיפת עניד

 .ןעלעטשקעווַא

 ערנעזיורב ןוא ןערעסאוו עגנידמערוטש ןעשיווצ ןעפיש זָאלליצ ןעקנָאלב

 םיטילּפ עשידיא ענענורטנא יד טימ םורא ןעמיווש .סעילאווכ םי עניד'הזגור

 ייז ליוװ רענייק ,ןעזָאלעגניירא טינ ייז ןערעוו ץענרע ןיא .גערב וצ גערב ןופ

 רעדָא ,םיערוצמ --- ןעוועג רעכערבראפ עטסגרע יד ןעטלָאװ ייז יו ,ןעבָאה טינ

 .ןעשנעמ ענידעבעל ראפ ראפעג א ןענעז סָאװ תויח עדליוו

 יד זיא גונעג סיורג ,ןעשנעמ ןָאיליב ייווצ ראפ ץאלּפ טלעוו יד טנָאמראפ

 רעייהעגנוא ןהעטש .ןעזייּפש ןוא ןעטלאהוצפיוא ןעשנעמ ליפ יוזא ךָאנ טלעוו

 טימ רעדנעל עסיורג ןיא טריוויטלוקנוא ןוא טזָאלראפ ןעדָאב סעקערטש עגיזיר

 ,טינ טרָא ןייק טלעוו יד טָאה רעבָא ז נו א ר א פ .רעניואוונייא גינהעוו

 אטינ דרע ןייק זייא זנו א ר 8 פ ,ןיילק וצ טלעוו יד זיא זנוא ראפ

 -עגסיורא תוירזכא רעטנעזיוט עגילדנעצ יד ראפ -- ןעלעטשוצקעווא סופ םעד

 -יצ רעסיורג רעצנאנ רעד ןיא זיא ןעדיא ענעכָארבוצ ןוא עטביוטשוצ ,ענעסיר

 .ָאטינ ץאלּפ ןייק ץענרע ןיא טלעוו רעטריזיליוו

 ןעביוט ענעקָארשרעד עטגָאיענ םערוטש א ןופ יוװ ,זייוו'תונחמ ןערעדנאוו

 -נעצ ןיא רעדירב ןוא רעטסעווש עטנינייּפעג םירוסי ןיא ענענָאלשרעד ערעזנוא

 ןבָאה לעמיה ןוא דרע ןעמעוו ,ןענעטש ןוא ןענעוו עלא ףיוא ,אּפָארייא לארט

 -ירביא ןעצנאנניא ,עדמערפ סלא טרעלקרעד ןעטידנַאב םיחצור ןופ ?יומ ןכרוד

 סעציילּפ יד ףיוא עברָאט יד טימ ,סיפ עטעדנואווראפ ,עטגיטולבוצ טימ ,עג

 -עג ןוא ןעבירטעגנ ,ןעטייז עלא ןופ טלעגננירעגמורא ,טנאה ןיא ןעקעטש ןוא

 ץענרע ןיא ןענעק ןוא ףלעוו עניטשרודטולב עדנעקוצראפ עדליוו ןופ טנָאלּפ

 ץאלּפ ןייק ייז ראפ זיא ,דנאל ןייק ןיא ץעגרע ןיא .ןעניפעג טינ גנוצישַאב ןייק
 רעּפרעק ןעטעדנואווראפ ןעטנינייּפוצ ןוא ּפָאק ןעטּפאלקוצ ןעדימ םעד ַאטינ

 .ןעהורבָא ןעגניילוצקעווא

 -עשוב סָאד זא ,טניימעג ךָאנ רימ ןעבָאה ץנערעפנָאק רענאיווע רעד ראפ

 טינ ןעצנאגניא טָאה ,אּפָארייא ןיא לייט ןייא ןיא תוחכ ערעטסניפ יד ןופ ןעוו



 זז םי ץפיוא ןעפיש

 ,רעקלעפ עטסרעמ יד זא .תונמחר ןוא ןעסיוועג סטייהשנעמ יד טּפמעטענבָא

 -ילארָאמעד עניד'תוירזכא דליוו רעד טימ ,ןעקעטשנָא טזָאלעג טינ ךיז ןעבָאה

 -ראפ וצ טלעוו יד ןעכוז סעיטסעב עשטייד עדנָאלב יד סָאװ ,תועשר ןוא עיצאז

 -רעטניא יד טָאה --- ןעסיוטשקירוצ רעטלאלעטימ ןערעטסניפ םוצ ןוא ןעטסעּפ

 עדנעריזילַאטורב ַא טָאה תוירזכא זא ,ןעזיווַאב ןאיווע ןיא הפיסא עלַאנָאיצַאנ

 ןוא ןעסיוועג סָאד טּפמעטראפ טָאה ,תאלוח ענידנעקעטשנָא ןַא זיא ,גנוקריוו

 יד טכאמעג ןוא טלעוו עטריזיליוויצ יד ןופ םישוח עכַאלשנעמ יד טריפָארטַא

 .םישעמ עטסשיראברַאב עטסמאזיורג יד וצ גיטלינכיילג ןעצנאנניא ןעשנעמס

 ןעסעגראפ טָאה שנעמ רעד זא ,ןעזיװַאב טָאה ץנערעפנָאק רענאיווע יד

 רעקלעפ ביוא ןוא ןעסיוו טינ רעמ שנעמ ןופ ליוװ רע .ךיז ןיא שנעמ םעד ןיא

 ךאלריקליוו יד ןופ ?יּפשייב םעד ןָאטוצכָאנ טינ ךיז ןענעװַאב ,רעדנעל ןוא

 ,סעיטסעב עשטייד עדנָאלב יד ןופ תוחיצר עניטולב ךאלרעדיוש טרעהרעדמוא

 יצַאנ עדנעפיוזטולב יד ןופ םישעמ עשיראברַאב ןוא עלַאטורב יד רעבָא ןעבָאה

 עדנעריזילַאטורב אזא ייז ףיוא טאהענ ןעשנעמ עזָאלספליה עכאווש ןעגעג תויח

 סָאד ןוא ןעסיוועג ןעכאלשנעמ םעד טױטענּפָא ןעצנאגניא טָאה סע זא ,העּפשװ

 .טלעוו רעד ףיוא ץרַאה עכאלשנעמ

 יד טימ טרעדיושענפיוא טינ ןעבָאה ,רעקלעפ ניסיירד עכאלטע ביוא

 ,ןעטעטילאטורב-צַאנ עניטולב עניד'הּפצוח יד ןעגענ ,ננומאדראפ עטספראש

 ,טדנעוועגנָא ךאלנעט גָאט רעדיוש ןעשיטסידאס םאזיורג ַאזַא טימ ןערעוו סָאװ

 ,ףליה וצ ןעמוקענ טינ ןענעז -- ןעשנעמ ענידלושנוא טעטירָאנימ א ןענעג

 יד ןענעז ,םונהינ ןעגידרעקאלפ ,גידרעייפ םעד ןופ ייז ןעוועטארסיורא רעדָא

 ךיז ייב ייז ןעלָאז תוירזכא עבלעז יד זא טיהעגסיוא טינ ןיילא רעקלעפ עניזָאד

 -ידלושטנע ןוא םיצורית גנונעג ןעניפענ ןוא ןעריציטקארּפ תונידמ ערעייז ןיא

 יד וצ ןעטאטליורנ עלַאטורב ןוא גנוקירדרעטנוא עדנעריפכרוד רעייז ראפ ןעגנוג

 .רעדנעל ענעגייא ערעייז ןיא ןעטעטירָאנימ

 ,רעקלעפ ניסיירד עכאלטע ןופ גנואיצַאב עניטליגכיילנ ,עניטולבטלאק יד

 -יחשמ יצַאנ יד ןופ תועשר עשילאווייט עטסכאלרעדיוש עטרעהרעדמוא יד וצ

 -גיוז ןוא םינקז עכאווש ,ןעיורפ ןוא רענעמ עזָאלספליה זָאלצוש ןענעג םית

 -טנאראפ עכַאלשנעמ ןופ גנורילוטיּפאק יד טכארבעגסיורא טלוב טָאה ,רעדניק

 -אזוצ ןיא שנעמ ןעדנעדייל ןוא ןעכאווש םענענָאלשרעד םוצ ,טיײקכעלטרָאװ

 .עיצאזיליוויצ עכאלשנעמ ןוא לארָאמ רעכאלשנעמ ןופ ךָארבנעמ
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 ןייא זיולב טינ זא ,טכארבעגסיורא ךאלגעמ רָאנ יו ףראש טָאה ,ןַאיװע

 -לעטימ ןערעטסניפ םוצ ןערָאװעג טּפעלשעגקירוצ זיא ,טלעוו רעד ןיא לעקניוו

 עשילאווייט ענעברָאדראפ רעמייהענ א ןופ טרעוו ,טלעוו עצנאג יד רָאנ ,רעטלא

 .ןיירא תויתחת-לואש ןערעטסניפ ןיא והובו-והת וצ ןעסיוטשעג טכַאמ

 רעזנוא ןעזיווַאב ךאלטנעפע ןאיווע טָאה ,ןעמעלא ןופ ןוא ץלא ןופ רעמ

 -'היח'ראפ רעטריזילַאטורב רעד ןיא בצמ ןעכאלקילנמוא ךאלרעריוש שינארט

 ,טלעוו רעט

 -יירד עכאלטע סָאװ סָאד ,ץנערעפנָאק רענאיווע יד ןופ לאפכרוד םעד טימ

 רעטריזיליוויצ רעד ןיא ץאלּפ ןייק ןעניפענ טנָאקעג טינ ןעבָאה רעקלעפ גיס

 "עג ןוא עטגיניײּפעג שירָאטיזיװקניא ,עטנלָאפראפ םאזיורג יד ראפ טלעוו

 וצ ץענערנ ןופ ,דנאל וצ דנאל ןופ םיטילּפ ענעבירטעגמורא עשידיא עט'פדור

 םימי רעביא ,ןעּפמוז עטסיוו ןוא רעדלעפ ,ןעלָאט ןוא גרעב רעביא ,ץענערג

 עצנאג יד זא ןעירשעגסיוא םר-לוקב ךאלטנעפע ,ןאיווע טָאה ןערעסאוו ןוא

 -ריזיליוויצ ןעשיווצ טינ זיא ץאלּפ רעזנוא זא ,ןערעה ןעלָאז רעקלעפ ןוא טלעוו

 -יליוויצנוא ,ןעדנעגעג עדליוו ןיא רָאנ רעקלעפ עטריזיליוויצ ןוא ןעשנעמ עט

 יד רעטנוא זיולב טינ זא ןוא לעננָאשזד ןוא תוירבדמ ,סעינָאלָאק עטריז

 ליוו דנאלשטייד ןיא הכולמ ןַאכ-זיננישט ענענַאטשענפיוא יינ יד ,ןודז-תלשממ

 ,ןעבָאה טינ זנוא ןעליוו רעקלעפ גיסיירד עכאלטע יד רָאנ ,ןעבָאה טינ זנוא ןעמ

 זיא ןענעוו טרעזנוא ראפ זא ,טלעוו רעד ףיוא גירביא ןערָאװעג ןענעז רימ זא

 .ןעלעטשוצקעווא סופ םעד ָאטינ ץאלּפ ןייק ץעגרע ןיא דרע ס'טָאג ףיוא

 ן'תמא םעד ןאיווע ןיא טפנוקנעמאזוצ רעקלעפ רעד זנוא טָאה ןעזיווענ

 -יו ןענעוו סעירָאעט עלא זא ,טלעוו רעט'היח'ראפ רעניטנייה רעד ןופ ףוצרּפ

 סלא גנודליב עניימענלא ןוא טירשרָאפ ,םזילארעביל ,עיטארקָאמעד ,טפאשנעס

 ןעבָאה ,םולח רעזייב א ןייז וצ טזָאלענסיוא ךיז ןעבָאה ,רעזיילרעד ערעזנוא

 -יצ טָאה ,ןעדיא זנוא וצ הָאנש ןופ טיבענ ןפיוא ,זָאלבנעפייז א יו טצאלּפעג

 -ראפ וצ טאהעג טינ סולפנייא םוש ןייק טפאשנעסיוו ןוא סערגָארּפ ,עיצאזיליוו

 ןיא ,זנוא וצ האנש יד .טלעוו רעד ןיא הכרעמ רערעטסניפ רעזנוא ןערעסעב

 ףיטש יד ןענעז רימ .ןעטייצ עטלא יורנ יד ןיא יו רענרע רשפא ךָאנ טנייה

 סָאװ ,ןעקילגמוא-טלעוו ,סעפָארטסַאטאק ,תורצ עלא .טלעוו רעד ףיוא רעדניק

 ןענעז רימ ןוא רעכאזרואראפ יד סלא טנידלושַאב רימ ןערעוו ,טלעוו יד טפערט

 טלעוו יד ןעמעוו ףיוא ,לזאזאל-ריעש ס'טלעוו רעד ,ןעבילבעג ןענעז ןוא ןעוועג

 ,םלועב אובת אלש הרצ רעדעי ,ףיורא גידנעטש טפראוו
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 יד ןעפלעה וצ ,ץנערעפנָאק ןאיווע יד זיא ןערָאװעג ןעפורעגנעמאזוצ

 עט'פדור'ענ יד ראפ ץאלּפ ןענופעגנ ןוא םישזער-יצַאנ ןעגיטולב ןופ תונברק

 יד ףיוא עכאלקילנמוא יד ןיא ץענערג וצ ץענערג ןופ ענעבירטעגמורא ןוא

 ןעגנערב לָאז ץנערעפנָאק יד טאטשנא ,ךיז טָאה טזָאלעגסיױא .ןעפיש הסיפת

 ,רעסאוו ףיוא ןוא השבי ףיוא רעלנַאװמורא ןוא תונברק עטגינייּפעג יד ףליה

 .ןעדנואוו ענידרעטייא עטניטולבעצ יד ףיוא ץלאז יוװ ןעוועג ץנערעּפנָאק יד זיא

 -"תועיבצ יד ןופ רעיילש םעד טקעדעגפיוא טָאה ץנערעפנָאק רענאיווע יד

 טייקלערוטלוק רעייז טימס טלעוו רעד ראפ ןערידנעטערּפ עכלעוו רעקלעפ עניד

 ,טייקנעלאפעג עשילארָאמ רעייז ןעזיווַאב טלוב טָאה ןוא טייקרַאטינאמוה ןוא

 .אווטסטירקַאּפיה עשלאפ ןוא טייקכאלשנעמ עטרידארגעד

 יד ראפ ניז א ןעווענ ןענעז ץנערעפנָאק רענאיווע רעד ןופ ןעטַאטלוזער יד

 זיא זנוא ראפ זא ,אעראד ארפעכ רקפה ןענעז ןעדיא רימ זא ,םיתיחשמ יצַאנ

 ףיוא ןהענַאב ךיז ןעמ נעמ זנוא טימ .ןעמהעננָא ךיז לָאז סָאװ רענייק ָאטינ

 ןוא ןיד ןייק ָאטינ זיא זנוא ראפ זא ,ןפוא ןעטסשיראברַאב ןעטסניטולב םעד

 -'םדור'עג ,עטנלָאפראפ ערעזנוא ןופ עכלעוו טגנילעג סע ביוא ןוא טּפשמ ןייק

 ןעסיירוצסיורא רעדירב ןוא רעטסעוװש עטעדנואווראפ ןוא עטגיטולבוצ ,עט

 ואוו אטינ זיא ,סעּפַאל עש'היח יצַאנ עניטולב יד ןופ ךיז ןעוועטארוצסיורא ןוא

 רעצנאגנ רעד ףיוא ץענרע ןוא ןעפיולטנא וצ ןיהואוו ָאטינ ,ןעוועטאר וצ ךיז

 -טסבלעז ןהענַאב ןאראפ זיא גנעווסיוא ןייא רָאנ ,ָאטינ ץאלּפ ןייק זיא טלעוו
 .ןיירא רעסאוו ןיא ךיז ןעפראוו רעדָא ,דרָאמ

 יד טריזילַאטורב יו טכארבעגסיורא טלוב טָאה ץנערעפנַאק רענאיווע יד

 -ניירא ףיט ןעבָאה ןעבָארקימײצַאנ יד דנערעטשוצ יוװ ןוא ןערָאװעג זיא טלעוו

 -קא ?עיצעּפס טָאה ןוא רעצרעה עכַאלשנעמ ןיא ןוא טלעוו יד ןיא ןעננורדעג

 -ניד'רקפה ןוא טייקיזָאלצוש ,טייקיזָאלספליה ,טייקדנעלע רעזנוא טריטנעצ

 -רַאב ןענוה ןעטבעלענפיוא ןעכאלרעטלאלעטימ ןעטסגרע ןופ טלעוו א ןיא טייק

 ...םזילַאבינַאק ןעדליוו ש"היח ןוא םזירַאב
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 .םי ןפיוא ןערהָאפ ןעפיש ןוא

 -ראפ ,לָאמ א טנָאקעג טָאה שנעמ רעד סָאװ ,ןעפיש ןייק טינ סָאד ןענעז

 -ירטעג ,ןערעטלימ עגנאל-לָאמש ,עגידלעקאוו ,ענעקָארשעצ עניילק --- ןעטייצ

 עצנאג סָאד ןענעז טנייה -- סעילאווכ ןופ ןעפרָאװעג ןוא טניוו ןופ ןעב

 טימ ,ןעטייקכאלמעװקַאב עלא טימ טעטש עטיובעג טסעפ עדנעמיווש ,טעטש

 .סנעגינעגראפ עלא

 ,ןעשנעמ ליפ יוזא טימ טעטש ןעבָאה ןעטייצ עטלארוא יד ןיא ,לָאמא

 טנייה ,גנוריגער ןוא ךלמ םענענייא ןא טנָאמראפ ןעפיש עגיטנייה ףיוא יו

 .ןיילא ךיז ראפ גינעק שנעמ רעד זיא

 -- טלעוו רעד ןיא סלא טשרעהַאב .טלעוו רעד רעביא טשרעה שנעמ רעד

 ,םימי יד ןוא ררע יד

 ןופ ,םי ןפיוא ןעמָארטש עסייה עניטכעמ לענש ןעצילב יו ךיז ןעגָארט

 ןעסייר .םורד םוצ ןופצ ןופ ןעמָארטש עטלַאק עשיטנאניג ,ןופצ םוצ םורד

 ןוא םי ןופ ןעשינעפיט עלופסינמייהעג יד ףיוא ןעטניוו םערוטש עגיטכעמ

 -נעמ םעד --- ףיורא לעמיה םוצ ןעטפול רעד ןיא חכ ןעזיר טימ ייז ןערעדיילש

 ןפיוא טייברא רעייפ סָאד .טינ סָאד טקערש טעטש עדנעמיווש ענעלָאטש סנעש

 ענעלָאטש יד ךרוד ןעדיינש שירעשרעה ,םימי ענידמרוטש יד טציירק .רעסאוו

 -ָארטש םי עטלַאק ןוא עסייה יד טסורב רענרעזייא רעייז טימ .טעטש עניזיר

 עניד'הזגור עכיוה יד ךרוד ייז ןעכערב זענ ענעביוהעגנפיוא טימ ץילָאטש .ןעמ

 סנעשנעמ םעד ןיהואוו ,לעיצ רעייז וצ ייז ןעריפ שירעניז ןוא סעילאווכ רעסאוו

 .ייז טלעפַאב טסייג
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 -יא ןוא רוטַאנ רעד רעביא רעשרעה .ןערָאװעג שנעמ רעד זיא רעשרעה

 !טשרעה שנעמ רעד --- .םימי ןוא דרע רעד רעביא רעשרעה ,תוחכ ער

 עשילמיה עכיוה יד טכיירגרעד חמ ןייז טימ טָאה סָאװ ,שנעמ רעד טָאה וצ
 טנאּפשעגנייא ןוא רוטַאנ יד ןופ תוחכ יד וצ טעוועטנורגרעד ךיז ,ןערעפס עש
 -ַאבנוא ןוא ןעגנוכיירגרעד יד טצונעגסיוא ,טפַאשרעה ןוא ןעצונ ןייז ראפ ייז
 ?טייהשנעמ רעד ןופ טייהנעדירפוצ ןוא קילג םוצ רעמיטכייר-רוטַאנ עטצינערג

 -יו-לא רעדנענייטש גיטסייג ךאלרעהפיואנוא שירעדניפרעד רעד טָאה

 -אלֶאק ךאלביולגנוא שיטסאטנאפ ןוא ןעסקאווסיוא ןייז טימ ,שנעמ רעדנעפ

 טכיירגרעד ,תוחכ-רוטַאנ יד ןוא טלעוו יד ןעשרעהַאב ןוא ןענלָאפרעד עלאס

 ?ןערָאװעג טמיטשַאב זיא רע עכלעוו ראפ עפוטש יד וצ

 ןוא לשומ רעד ןערָאװעג זיא רע טייז ןעדירפוצ רעמ שנעמ רעד טבעל

 ?םימי ןוא דרע יד רעביא רעריגער

 ןעבָאה סָאװ ןעננוקעדטנא ןוא ןעגנודניפרעד עכאלרעדנואוו יד ןעבָאה

 רעמעוקַאב ןוא רעסעב ,רענעש ןעבעל עכאלשנעמ סָאד ןעכַאמ וצ טקעווצַאב

 -עלקפיוא ןוא רוטלוק ,סערנָארּפ ןוא עיצאזיליוויצ ןופ ןערָאי רעטרעדנוה יד

 ,שנעמ ןיא ךיז ןעלצרַאוװראפ ןיא ןעטלאהעגנָא רדסכ תורוד ןעבָאה סָאװ ןעננור

 עלַאטורב יור עוויטימירּפ ענייז ןיא שנעפ ןיא זיא סָאװ היח יד טיוטענבָא

 ?םַאטשבָא ןעגיד'תישארב-ימי-תששמ ןעטלארוא ןייז ןופ ןעטקניטסניא

 ,ןערעפאוו עטיירב ןיא םימי העבש יד ףיוא ןעפיש עדנעשזנַאלבמורא יד

 ןוא טעקאנ ,עגירעגנוה ,עטעדנואווראפ ,עטניניײּפעצ שירָאטיזיוװקניא יד טימ

 -לירנ סָאד .ךאל'הפוע ןוא םינקז עט'שלח'ראפ ,ןעיורפ ןוא רענעמ עסיוורָאב

 עדנעלנָאװ ענעפרָאװעגניירא יד ןופ ןעמורב ןוא ןעפייפ עגידרעמָאי עדנעצ

 -לאּפש לעמיה יד טימ ןערעסאוו עזייב נידמרוטש ןוא לעמיה ןעשיווצ ןעפיש

 ןוא רענעמ עדנעלגנאר תומה-ךאלמ ןטימ יד ןופ תוללי עטלעפייווצראפ עדנעט

 רעד ךיז טרעה ,רעדניק עניילק עדנעהעגטנא וויסלואוונָאק ןיא ןעיורפ

 רעד !ןיינ -- םלוע ףוס דעו םלוע ףוסמ טכיירנ סָאו רעפטנע רעניטכעמ

 וצ טכיירנרעד טינ טָאה שנעמ רעד .טריסערגָארּפ טינ ןיטולחל טָאה שנעמ

 ,ןעגנודניפרעד עלא יד .ןערָאװעג ןעפאשַאב זיא רע ןעכלעוו ראפ הנרדמ יד

 יד טאהענ טינ ןעבָאה לכש ןעכאלשנעמ ןעטלעקיווטנע ןוא ןעננוקעדטנא

 ןוא עש'היח סָאד ןעלצרָאװסיױוא ,רעסעב םהיא ןעכַאמ וצ העּפשה עטסדניפ
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 עכַאלשנעמ עלא יד ךָאנ .שנעמ א ראפ םיא ןעכַאמ ,םיא ןיא עשילאיטסעב

 .הריצי ןייז תעב הגרדמ עבלעז יד ףיוא שנעמ רעד טהעטש ןעגנוכיירגרעד

 ,שנעמ םניא דנורגבא ןיא גינעוועניא ףיט טניל סָאװ ,היח עלַאטורב יד

 -רעד ןוא ןעקיטשרעד וצ ,הואת ,טולב ,החיצר ןופ ןעטקניטסניא עש'היח יד

 טימ זייוונעסאּפ ,ןעטלעפייווצראפ ןוא ןעזָאלספליה ,ןערעכַאװש םעד ןעגרעוו

 ןייז ןעקעל ןוא רעקיטש ןעסייר ןברק ןענידלעּפאצ םעד ןופ האנה עשיטסידאס

 ןופ ןערהָאי רעטרעדנוה ךָאנ זיא שנעמ םעד ןעכלעוו רעביא טולב םיראוו

 ,םהיא ןיא סָאװ תוחכ רוטַאנ עדליוו יד טימ ןעשינלעגנאר ןוא הימ ערעווש

 ןעפראווראפ ןוא ןעסירעגכרוד לָאמנייא טימ טָאה --- ןערילָארטנָאק וצ ןעגנולעג

 -משוצ טָאה .ןהָאטעגנָא םיא גנאל תורוד ראפ טָאה שנעמ רעד סָאװ ןעטייק יד

 ךאלפרעביוא יד ףיוא ןעכָארבענסיורא ןוא ןעמיוצ עלא ןעכָארבוצ ןוא טרעט

 ןערהַאי עגנאל יד טלעצרָאװעגסיױא ןעצנאגניא ןוא טסיווראפ טָאה ,שנעמ ןופ

 שנעמ א ןייז וצ טייבראעג ךיז ףיוא טָאה שנעמ רעד סָאװ טייברא ערעווש ןופ

 זיא רע סָאװ סָאד ןערָאװעג קירוצ זיא שנעמ רעד ,היח שפנל םדאה יהיו ---

 !היח א -- ףַאשַאב ןייז תעב ןעוועג

 טָאה טכאוורעד .שנעמ םניא תוחוכ רוטַאנ עדליוו יד ןעבָאה טריטלָאװער

 .טסורב רעכאלשנעמ רעד ןיא היח עדנעפָאלש יִד

 טָאה רעייפ םונהינ א ןיא .שנעמ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא שינערעקרעביא ןא

 .טנערבוצ ןרָאצ עש'היח רענעטלאהעגנייא רעטלעמאזעגנָא תורוד ןופ רעד ךיז

 קורד ןרעטנוא ןענעז סָאװ ,ןעטּפַאשנעדייל עש'היח יד ןעבָאה טרעקאלפעגפיוא

 ליטש שנעמ ןיא סערגָארּפ ןוא טפאשנעסיוו ןופ ,עיצאזיליוויצ ןוא רוטלוק ןופ

 ,עביל ,שינעהעזנייא ,הּפרח ,רשוי ,תונמחר ,טייקכאלשנעמ .ןעטלַאהַאב ןעגעלעג

 -עמשוצ הזגור עש'היח דליוו טימ לָאמנייא טימ יו זיא סלא סָאד --- דיילטימ

 .שנעמ ןיא היח עדנעגנייטשפיוא רעד ןופ ןערָאװעג בורח ןוא טרעט

 -ַאב וצ ןעננוכיירגרעד ענייז ןוא שנעמ ןופ ןענלָאפרעד עניזיר יד ןיא

 ןענַאטשעגפיױוא שנעמ ןיא היח יד זיא םימי יד ןוא דרע יד ,טלעוו יד ןעשרעה

 זיא ,טפאשרעה וצ הואת ןוא טכַאמ ךָאנ געיעג ןיא .טשרעהַאב ןיילא םהיא ןוא

 א ןיא .ןערָאװעג טקנעװשענּפָא ןעצנאגניא טעמב שנעמ ןיא עכאלשנעמ סָאד

 טימ ךיז טָאה ןוא ןערָאװעג טלעדנאווראפ שנעמ רעד זיא היח עדנעקוצראפ

 ערעכאווש ןעגרעוורעד ןוא ןעקיטשרעד טזָאלענסיורא ,טייקדליוו עשילאווייט

 .ןעשרעהַאב ןוא ייז ןעטערטוצ ,םיא ןופ
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 -?עטימ םעד וליפא .קירוצ ףיוא שנעמ רעד טָאה ןוטעג גנורּפש ןעגיזיר א

 ,ןערָאי רעטרעדנוה ןופ רעדיילק עכאלשנעמ יד .ןעננורּפשעגרעבירא רעטלא

 ךיז ןופ ?ָאמנייא טימ רע טָאה ,ךיז ןעדיילק ןיא ןעטלַאהעגנָא טָאה רע סָאװ

 .טייקטעקַאנ עש'היח ןייז ןיא ןעבילבעג ןוא ,ןעפרָאוװעגרעטנורא

 -רעטלאלעטימ ערעטסניפ יד ןופ .תועשר עכַאלשנעמ דמערפ טינ זנוא זיא

 ,טייקדליו עכאלשנעמ טנַאקַאב גונעג זנוא ןענעז ןעטייצ עשיראברַאב עכעל

 טנעיילעג ןבָאה רימ ןעוו .טייקנברָאדראפ עכאלשנעמ ןוא תוירזכא עכאלשנעמ

 -ַאב וצ גיהעפ לָאמא ןעוועג שנעמ רעד זיא ,טניוטשעג רימ ןעבָאה ,ייז ןעגעוו

 .שנעמ ןימ םענעגייא ןעגעג ןעטַאט ליורג עטרעווילנראפ-טולב עכלעזא ןהעג

 ןיא ןעטלאהעגנָא טָאה טייהשנעמ יד תעשב ןעמוקעגרָאפ רעבָא זיא סָאד

 ,טייקש'היח ןוא טייקכאלריקליוו ריא ןופ ךיז ןעריזילַאטסירקסיוא ןופ סעצָארּפ

 ערעייז ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןענעז ןעשנעמ .רעטלאלעטימ ןופ ןעטייצ יד ןיא

 ןוא שיטאנַאפ ,גיטשרוד-טולב טדליווראפ ןעוועג ןענעז ,ןעטקניטסניא עשיריט

 ןוא עיצאזיליוויצ עזייוונעפוטש ראפ ןעגנוצָארּפש תלחתה .שירעביולגרעבא

 ןופ .ןעזייוַאב ןיא ןעטלאהעג ןיוש ךיז ןעבָאה טייהשנעמ רעד ןופ סערגָארּפ

 -ענכרוד ןעלארטש עכאלשנעמ ןעבָאה טלעוו רעד ןיא ןעלקניוו ערעדנוזַאב

 ןופ ןעמיטש עכאלשנעמ .טלעוו עשירעביור גיטולב עט'כשוח'ראפ יד טצילב

 -ראפ טולב ןעלעטשוצּפָא ףור א ,גנומאדראפ ןופ ןעיירשעגסיוא ,טסעטָארּפ

 יד טרעכעלעגכרוד ןעלייפ יו ןעבָאה םזילאבינאק ןעכאלשנעמ ןוא ןעגנוסיג

 ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ טבעלענ ןיוש ןעבָאה טלעוו רעד רעביא טיירּפשוצ .טלעוו

 שנעמ וצ שנעמ ןופ ןעגנוגינייּפ ןוא םויונע תוירזכא יד ןייז ?בוס טנָאקעג טינ

 יו טייקגיטכערעג ןוא רשוי ,תונמחר ןופ קנופ רעד טָאה רעצרעה ערעייז ןיא

 יד ןעלעטשוצבָא טלעוו יד וצ ןעמיטש עניטכעמ ערעייז .טנערבעג רעייפ א

 רעד רעביא טָאה ,תועשר ןוא טייקש'היח עדליוו ,ןעטעטילַאטורב עגיטולב

 והובו-והת ןיא טָאה םיטש עכאלטענ יד תישארב השעמב יוװ ךיז טרעהעג טלעוו

 רעדָא רעהירפ זא ןעזיוועג ךיז ןעבָאה םינמס ןוא .רוא יהי --- ןעירשעגניירא

 יד ןעגָאיראפ סעוו ,טייהשנעמ יד ראפ ןעטכיילפיוא ןוז יד טעוװ רעטעּפש

 םיאורב עכאלשנעמ עלא ןעמיראוו ןוא ןעטכױלַאב ןוא סנעקלָאװ עצראווש

 .דרע סטָאנ ףיוא

 סָאװ ,ןעטעטילַאטורב עדליוו יד סָאװ רעסיוא .טנייה רעבָא זיא שרעדנא

 ןופ ןעטייצ יד ןיא יוװ רעמאזיורג ןוא רעגיליורג ןענעז ןעגנַאגַאב טנייה ןערעוו

 ןיוש רָאפ ייז ןעמוק ,עיזַאטנאפ עכאלשנעמ יד ןענייטשרעביא ,רעטלאלעטימ
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 סערגָארּפ ןוא עיצאזיליוויצ ןופ ץיּפש םעד טָאה טייהשנעמ יד יו םעד ךָאנ

 -עג ןוא תונואנ עכאלנעוועגרעסיוא ןעזיוועגסיורא טָאה .טכיירגרעד טאהעג

 -רעד ,ןעגנואוטפיוא עכאלרעדנואוו ענייז טימ טירש-ןעזיר טכאמענ ,טעטילאינ

 ןיא ןעטלאהעג -- רוטַאנ יד ןעניזַאב ןוא טלעוו יד ןעשרעהַאב ןיא ,ןעגנודניפ

 רוחב רעד --- |ןערָאװעג ןעפַאשַאב זיא רע ןעכלעוו ראפ הגרדמ יד ןעכיירגרעד

 .םירושה לבמ

 רעד זיא דרע רעד ןיא ףיט ןעקנוזענרעטנורא לָאמא טימ םיצולּפ ןוא

 -יורג עטסכאלדנעש יד ,ןערָאװעג טלעדנאווראפ היח א ןיא קירוצ זיא .שנעמ

 עניד'מוניהג ,ושעי אל רשא םישעמ ,םירופי עשיטסידאפ ענושמ ,עטסמאז

 טקנעוושעגבָא ,טריציטקארּפ ןעטייווצ ןעגענ שנעמ ןייא ןופ טרעוו ןעפָארטש

 רעד זיא ןעדנואוושראפ שנעמ ןופ טײקכַאלשנעמ יד ןערָאװעג זיא ןעצנאגניא

 .שנעמ ןופ םיקלא םלצ

 רעביוא ןא ,טייהשנעמ רעד טימ טריצלָאטש רימ ןעבָאה ננאל טינ טשרע

 ,טנאגינ רעניטסיינ א ,םיקלא ךאלמ א ,שנעמ ןופ ןערעוו ןיא טלַאה שנעמ

 ,לַאטסעדעּפ ןעטסכעה םוצ טרישראמ טפאשנעסיוו .המימשה עינמ ושאר

 טפיול ,טפול רעד ןיא לעניופ א יו טהילפ .טלעוו סטָאג טשרעהַאב שנעמ רעד

 ןראפ ןיילק טרעוו טלעוו יד ,נעט יירד ןופ רהעמ סעּפע ןיא טלעוו רעד םורא

 טסעמ חומ רעכאלשנעמ רעד .ןעמענמורא ןענעק יז רע טעוו דלַאב טָא ,שנעמ

 יקב א ןרָאװעג ,ראפפאטארטס םוצ טעוועטנורגרעד ךיז טָאה ,םיור ןוא טייצ

 .םימי יד ןוא דרע יד טשרעהַאב ,תוחכ רוטַאנ יד ןופ ננולסקעוורעביא רעד ןיא

 ,רעטלאלעטימ ןופ ביוטש םעד ךיז ןופ ןעשנעמ ןעבָאה טלעקַאשעגּפָא

 ןוא דרעווש יד ןעפראווראפ ,טסיופ רענרעזייא ןוא טסנידנעצעג ןעדליוו ןופ

 ךיז טָאה טליישענסיוא ןוא שנעמ ןיא עש'היח סָאד ןופ ךיז טיירפַאב .זיּפש

 -ָאזיפ עכאלטעג ןייז ןיא םיקלא תומדב טלַאטשעג םענייר ןייז ןיא שנעמ רעד

 ,הבשחמב טאהעג שנעמ ןופ ננופאשַאב רעד תעב טָאה ארוב רעד יו ,עימָאנ

 .שנעמ ןופ קעווצ ןוא תילכת םעד

 ןיא טייקגיטכערעג ,שנעמ ןוא שנעמ ןעשיווצ עביל ןעשנעמ ,טעטינַאמוה

 םעד  ןעניטעז ןוא ןעזייּפש ,עזָאלפליה ןוא עטקירדרעטנוא עכאווש וצ רשוי

 -ניק סטָאג ןענעז ןעשנעמ עלא ,ףַאשַאב סטָאנ ןענעז ןעשנעמ עלא ,ןעגירעגנוה

 ןעסינעג ןוא ןעבעל םוצ טניטכערַאבכיילנ ןעשנעמ עלא םוראד ןענעז ,רעד

 .הנומא ןוא עינילער ,רילָאק ,עסאר ןופ קולח ןייק -- טלעװ סטָאג ןופ
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 ןעבָאה ןוא ןערָאװעג טרעהעג טלעוו רעד רעביא ןענעז ןעגנוזָאל עכלעזא

 .ןעשנעמ יר ןופ רעצרעה יד ןיא ךיז ןעלצרָאוװראפ ןיא ןעטלַאהעגנָא רדסכ

 ןעסקאווסיוא ןופ הגרדמ רעד ןיא ןעטלאהעג טָאה טייהשנעמ יד ןעוו ןוא

 -יוו יד ןעצונסיוא ןעביוהעגנָא טָאה ,דרע רעד ןופ רעכעה ךיז ןעביוהפיוא ןוא

 -בייר עסיורג יד ןעצונַאב וצ תוחכ עטקעדטנע עיינ ,ןעגנודניפרעד ,טפאשנעס

 -יא ןא ןיא ,טייהנעדירפוצ ןוא קילנ סנעשנעמ םעד ראפ דרע יד ןופ רעמיט

 שרוש ןטימ טָאה סָאװ שנעמ ןיא ןעמוקעגרָאפ ךָארברעביא ןוא שינערעקרעב

 ן'המלש יאדמשא רעד יו טָאה ןוא ןעסירעגסיורא שנעמ ןיא עכַאלשנעמ סָאד

 רעד ןעוו ןעטייצ עוויטימירּפ עטלארוא רָאנ יד וצ שנעמ םעד טרעדיילשענקירוצ

 .ךיילנ ןעווענ היח א יוװ זיא שנעמ

 -יוא עשינאכעמ ןיא ןענעז ,רשיה ?כש רעייז ןעשנעמ ןעבָאה ןערָאלראפ

 -שנעמ רעד ןערָאװעג זיא טנעקירטעגסיוא ,ןערָאװענ טלעדנאווראפ ןעטאמָאט

 ןייא ?העפַאב ס'רזכא ןעכלעוו ןופ ,גנירג טנייה זיא תויח עדליוו יו ,חמ רעכאל

 םוצ ןוא ןעקיטשרעד ןייז סרוד םיא לָאז רע ןעציירוצנא ןעטייווצ ןענעג שנעמ

 .ןעגרעוורעד טיוט

 יד ןענעז טנעקירטעגסיוא .,ןערָאװעג ץרַאה ןעכאלשנעמ ןופ זיא ןייטש ַא

 ,תונמחר ןופ ?היפעג רעד שנעמ ןופ טָאה טּפעװעגסיױא ןערערט ןופ ןעלאווק

 ,לארעביא טשרעה נורטאב ןוא טייקשלאפ ,הליזנ ,דרָאפ ,החיצר ,רשוי

 -ראפ וצ טּפעלשעג טייקלענש ערעייהעגנוא טימ טייהשנעמ יד טרעוו גָאט ןעדעי

 .דלַאװ ןיא היח ןופ הנרדמ רעד וצ ןעלאפקירוצ ןעגידנעטשלָאפ א וצ ,גנודליוו

 ןיא ןענעז רעקלעפ עצנאג ,לאגנאשזד רעטסיוו א טלעוו יד זיא ןערָאװעג

 ןוא ןעשזריה סָאד ןופ טלעוו יד טרעוו טכליהראפ .ןערָאװענ ןעטיבראפ תויח

 .תויח עכַאלשנעמ עטעוועדליוועצ יד ןופ ןעמורב עדליוו

 ןענעג ןעשנעמ ןערעיול ףלעוו עניטשרודטולב ענירעגנוה יוװ זייוו'תונחמ

 ןעטלַאטשעג עכאלשנעמ ןיא תויח .ייז ןעסערפפיוא ןוא ןעקוצראפ וצ ןעשנעמ

 ,תוירזכא לארעביא ןעייזראפ ,טײרּפשענסיױא טלעוו רעד רעביא ךיז ןעבָאה

 .גנובראדראפ ןוא עניאור ,הלזנ ,החיצר ,ביור ,דרָאמ ,טייקגיטשרודטולב

  ןעטייצ עטלארוא ענעי ןיא .רעטלאלעטימ ןיא יו טנייה זיא רעגרע ןוא

 ןוא גיטשרודטולב ןעוועג ןענייז ,טריפענפיוא תויח יוװ ךיז ןעבָאה ןעשנעמ ןעוו
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 ןעטסעטָארּפ ערעייז טימ ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ ןעניפעג ךיז ןעבָאה ,שירעביור

 -רעוו-סגנומאדראפ ערעייז טימ ,ןערַאבראב יד ןופ טנעה עגיטולב יד ט'פרש'עג

 .םיחצור עדליוו יד ןופ רעצרעה יד טרעכעלעגכרוד ןעלייפ יו רעט

 ןענעז סָאװ ,דרע רעד ףיוא ןעזיר ענעקָארשרענוא סָאד ןענעז ןעוועג

 ןעבָאה גיטומ .ןייז וצ ריקפמ ןעבעל ענענייא סָאד ,תונברק ףיוא ןעוועג טיירג

 -טולב ןופ טייקדליועצ ןוא טייקטעשויעצ יד טלעטשעגנעגעקטנא ךךיז ייז

 ןוא ןעכאווש םוצ טייקניטכערעג ןוא רשוי טנָאמעג ןעבָאה .ןעשנעמ ןעגיטשרוד

 -אווש םוצ דיילטימ ןוא תונמחר ,ןעטלעפייווצראפ ןראפ ףליה ,ןעטקירדרעטנוא

 .ןעקנארק ןוא ןעכ

 -עטייוורעד וצ טייברא ןוא ימ ערעווש ןערָאי רעטרעדנוה ךָאנ ,טציא ןוא

 ןופ ןעטיבעג יד ףיוא ןעננוכיירגרעד עלא ךָאנ ,טייקוויטימירּפ ןופ ךיז ןער

 -ינ א ףיוא רימ ןהעטש ,תומילש עכאלשנעמ ןיא סערנָארּפ ןוא עיצאזיליוויצ

 .רעטלאלעטימ ןיא ןענַאטשעג זיא שנעמ רעד יוװ ,עפוטש ערעגירעד

 טכיל יד ,דרע רעד ףיוא ןעזיר עגיטסיינ יד זא ,ןעטראוורעד וצ זיא ןעוועג

 רעד ןופ רעיובפיוא ןוא רעפעש יד ,טייהשנעמ רעד ןופ רערעל ןוא רעגנערב

 עסיורג יד ,סערגָארּפ ןעכאלשנעמ ןופ ןעלייז ןוא רעדנירגַאב יד ,עיצאזיליוויצ

 ןעפערט עשיּפָאטוא עכאלביולגנוא סָאד טעוו'ס ביוא ןעלעוו תוחמ עכאלשנעמ

 ןעלעטשקעווא ,ןיירא דלאוו ןיא ןעפיולקירוצ ןעזָאל ךיז טעוװ טייהשנעמ יד ---

 .הדירי רעכאלשנעמ רעד וצ ןעזָאלרעד טינ ,טלעוו רעד ןופ רעטנעצ ןיא ךיז

 ןערעה ןעזָאל ןעמאזוצ ,ןעטנעמעלע ערעטסניפ יד ךיז ןעלעטש ןעגעקטנא

 -עטש ןעלטימ עשירעדניפרעד ןוא תוחכ ערעייז עלא ,ןעמיטש עכאלשנעמ רעייז

 עטלארוא יד וצ ךיז ןערעקמוא ןופ ןעשנעמ יד ןעטלַאהוצקירוצ טסניד ןיא ןעל

 .ןעטייצ עשירַאברַאב

 -שנעמ יד ןעוו ,עיצאזיליוויצ תלחתה ןעּפָארטעג טָאה סעכלעזא ביוא לייוו

 ,ןעבעל דלאוו ןופ ןערעטייוורעד ,ךיז ןעליישסיוא ןעביוהעגנָא טשרע טָאה טייה

 -רענוא ןעסעזַאב םיכירדמ ןוא רערעל לָאצ עניילק רָאנ ענידסלָאמאד יד ןעבָאה

 -ַאטורב ןעשיראבראב ,טייקדליוועצ יד ךיז ןעלעטש ןעגעקטנא טומ םענעקָארש

 ןייז וצ בירקמ ןעוועג טיירנ ןעבעל םענעגייא רעייז ןענעז ,ןעשנעמ יד ןופ םיזיל

 ךָאד ןעלעוו ,טנייה ןכש לכמ --- טירשראפ ןוא סערגָארּפ ןעכאלשנעמ ןראפ

 ןוא יאדוא טלעוו רעטריזיליוויצ רעזנוא ןיא ןעשנעמ עגיטסייג עגילהָאצנוא יד

 עלא תוחכ עמַאזניימעג טימ ,הנחמ עשיראדילָאס א ןיא ךיז ןעריזינאגרָא יאדוא
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 ןייז ןוא שנעמ ןיא היח עדנעגייטשפיוא יד ןעפמעקַאב וצ ןצונסיוא ןעלטימ

 -עביולגרעבא ןעטלארוא ןוא םיזיוואטא םוצ ךיז ןערעק וצ קירוצ הואת עדליוו

 .טסנעידנעצעג ןעשיר

 ?טריסאּפ רעבָא טָאה סָאװ

 טכארטעגוצ ןעבָאה ןעלָאז רעדניפרעד ןוא טיילסטפאשנעסיוו יד טאטשנא

 הנרדמ רעד וצ טייהשנעמ רעד ןופ גנוקנוזרעטנורא יד ןעלעטשוצבָא יוזא יו

 ןעריסאּפ טעוװ רעמָאט ,ןעלטימ ןוא ןעגעוו ןעדניפרעד ןעבָאה ןעלָאז ,תויח ןופ

 -ַאֹל ךיז ןוא ןעכאוורעד ןעלעוו ןעשנעמ ןיא תוחכ רוטַאנ עדליוו יד זא ,לָאמ א

 תודוס ענעטלַאהַאב יד ןעצונסיוא ייז ןעלָאז ,ןיירא דלאוו ןיא ןעפיולקירוצ ןעז

 ייז ןעבָאה ,ףאלעג ןעש'היח םעד ןעלעטשוצבָא רוטַאנ יד ןיא טלעוו רעד ןופ

 -רעטנוא ןעפלָאהעג טימ ןערָאי ענילדנהעצ ,טקערידנוא ןוא טקעריד ,ךוּפיהל

 -סיווראפ רעד ןיא ןוא עיצאזיליוויצ רעכאלשנעמ רעד ןופ תודופי יד ןעווענימ

 -רענוא ערעווש ןופ ןערָאי עגנאל ןיא טָאה טייהשנעמ יד סָאװ סעלא ןופ גנוט

 .טיובעגפיוא ןוא ןעפַאשעג טייברא עכאלדימ

 -נעמ םעד ןעביוהוצפיוא ןעפַאשעג ליפ יוזא טָאה סָאװ טפאשנעסיוו יד

 -ייצנייא ךיז טָאה ,טייהנעדירפוצ ןוא קילג ,טייקגיטכיל םיא ןעגנערב ןיא ןעש

 -עצרעטנורא ןעלטימ עבלעז יד טימ טעמכ ,ךיז טצונַאב ןוא טצונַאב גיט

 -ראפ ןברוח קילגמוא םיא ןעננערב ,םוהת ןערעטסניפ ןיא שנעמ םעד ןעפראוו

 .גנוטכינראפ רעלענש ןיא גנוטסיוו

 -יפ וצ רדסכ ,טכיל לארטש רעד ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,טפאשנעסיוו יד

 טימ טָאה ,סרענעש ןוא סלעבָאנ ,סרעכעה ןוא סרעסעב וצ ןעשנעמ םעד ןער

 לואש ןעפיט ןיא שינרעטסניפ וצ ןעשנעמ םעד טריפרעד ןוא טריפענ חכ ריא

 ,טכארבעגנ והובו והת וצ קירוצ טלעוו יד ןוא ןיירא תויתחת

 -ַאנ ענעטלַאהַאב ןעשרָאפוצסיוא ,סעירָאטארָאבאל עכאלטפַאשנעסיװ יד

 ןראפ לעגוק דרע ןופ רעמיטכייר עזָאלצינערג עניזיר יד ןעצונַאב וצ תודוס רוט

 עכאלשנעמ סָאד ,ןעפַאש וצ ןעגנודניפרעד עיינ ,ןייזליואוו ןוא קילג סנעשנעמ

 -עג טצונַאב ךיוא גיטייצנייא ןענעז רענעמענעגנַא ,רענעש ןעכַאמ וצ ןעבעל

 ןעלטיס עלענש יילרע'לכ ןעריצודָארּפ וצ תומה ךאלמ ןראפ ןערָאװ

 ןוא טיוט ןעגנערב ,ןעבעל עכַאלשנעמ סָאד ןערעטסניפראפ ןוא ןערעמואראפ וצ

 -נעמ טימ טעטש עצנאג ןעננערבמוא ןוא ןעטָארסיױא ןענעק וצ לָאמנייא טימ

 .רעדנעל ןעכַאמ בורח ןוא ןעש
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 -ילאינעג ,ךרַאמ ןוא חמ רעייז ןעבָאה רעדניפרעד ןוא טיילטפאשנעסיוו

 -מוא םיתיחשמ-ילכ יילרע'לכ ןערידוטש וצ ,ןעבענעגקעווא עיגרענע ןוא טעט

 -נערטשנָא עטסרעייהעגנוא יד טימ ,ןעשנעמ ןעטכאלשוצסיוא ןוא ןעגנערבוצ

 רעדנעל עצנאג ןעבָארקימ עניד'תומה-ךאלמ ,טשרָאפעג ּפָאקסָארקימ םייב גנוג

 -רעד וצ ןענאלּפָארע-נָאי עלענש .ןעטיוטבָא ןוא ןע'מס'ראפ וצ ןעשנעמ טימ

 ןענעגער לעבעווש ןוא רעייפ טימ ןעהילפ לעמיה ןערעטנוא ןעלָאז ,ןעדניפ

 -רעד וצ עדנעזייר םי ענידלושנוא ןעפיש רעסאוורעטנוא .דרע רעד ףיוא

 -רָאפ עטסקרַאטש יד ןיא ןעלארטש עדנעטיוט .ןעגנערבוצמוא ןוא ןעקנירט

 -נוא ךיז ןעטלַאהַאב סָאװ ןעשנעמ יד ןעטיוט וצ ןעזיּפשוצכרוד סעיצאקיפיט

 ,ןיזילכ עדנעטיוט עטסואווַאבנוא ןוא עטסואוואב ךָאנ ןוא ץוש רעייז רעט

 קילנמוא ,עניאור ,ןברוח ןעגנערב ןוא ןעשנעמ ןעטכאלשוצסיוא ,ןעדרָאמ וצ

 .טלעוו רעד ףיוא ןוא ןעשנעמ יד ףיוא

 -עוו ןעפָאזָאליפ ןוא רעטכיד ,רעלעטשטפירש ןוא רעקנעד -- עטרהעלעג

 שנעמ ןעשיווצ ןעננוהיצאב ערעסעב ןעפאש ,ןייז ןעפראד ןעבאנפיוא סנעמ

 ןערעטייוורעד ,טסיינ ןייז ןעלקיוטנע ,שנעמ םעד ןעביוהרעד .שנעמ ןוא

 ,רשוי ,תונמחר ,עביל ,שנעמ ןיא ןעקעוורעד ,עש'היח עלַאטורב סָאד ןופ םיא

 ןופ רעגידערּפ ןערָאװעג ןענעז ,ןעטקירדרעטנוא ןוא ןערעכאווש םעד ןעפלעה

 עטלארוא יד קירוצ ןעבָאה ,שנעמ וצ שנעמ ןופ םיזילַאטורב ,תועשר ,סַאה

 זיא טכַאמ ןא ,טייהשנעמ רעד ראפ טבעלענפיוא גנונעדראראפ עשיראברַאב

 -ער ףראד טנַאה ןיא דרעווש יד טימס רערעקראטש רעד ,רבנ םילאד לכ ,טכער

 ןעריטסיזקע ןוא ןעבעל וצ טשינ טכער ןייק ןעבָאה עזָאלספליה ,עכאווש ,ןעריג

 .טלעוו רעד ףיוא

 -יפ ןוא רעטכיד ,רעלעטשטפירש עטמירַאב טלעוו עכנַאמ סָאװ ,ערהעל יד

 --- ןעשנעמ יד טנערעלעג ןוא טנידערּפעג ןעטפירש ערעייז ןיא ןעבָאה ןעּפָאזָאל

 רעד .ןהעגרעטנוא ףראד רעכאווש רעד ,טלעוו יד טגנַאלַאב ןעקראטש םוצ זא

 טרעוו רעכאווש רעד דנערהעוו ,רעביא ץלא טבעל ,רעגיהעפ רעד ,רערעקראטש

 עש'היח ענענרָאבראפ יד טרעטנומעג ןוא טקעװעג ןעבָאה --- טעטכינראפ

 תוחמ יד ןיא טלעקיווטנע זייוונעפוטש ןעבָאה .ןעשנעמ יד ןיא ןעטקניטסניא

 -נוא ,םזיטָאּפסעד ,יינאריט ,טפַאשרעה ,טכַאמ וצ הואת יד ןעשנעמ ןופ

 .שנעמ רעדורב ןעזָאלפליה ןערעכאווש םעד ןָאטנָא םירוסי ןוא ןעקירדרעט

 ןוא ןערָאװעג טנידערּפעג ןערָאי רענילדנעצ טייז זיא סָאװ ,ערעל יד טָא

 -כיד ,רעלעטשטפירש עטנעקרענא טלעוו ןופ טצעזעגרָאפ ךָאנ טנייה זיב טרעוו
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 ייז עכלעוו ,עיצאזיליוויצ רעד וצ זא ,ןעפלָאהעג טימ טָאה ןעּפָאזָאליפ ןוא רעט

 והת ערעטסניפ אזא ןערעוו לָאז טריצלָאטש ןוא טסיורגעג ךיז ןעבָאה ןיילא

 שיזיפ ןעשנעמ םעד ,טנעכערעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ערעל רעייז טימ .והובו

 סָאד ןוא ןוילעה םדא ןא ראפ םיא ןעכַאמ ,רעכעה ןעביוהוצפיוא גיטסייג ןוא

 ןעבָאה ,ןעלעטשקעווא רעוויסערגָארּפ ןוא רעטריזיליוויצ ןעבעל עכאלשנעמ

 עיצאזיליוויצ רעכַאלשנעמ רעד ןופ תודוסי יד טעווענימעגרעטנוא םידיב ייז

 -נעמ םעד ;עגיוצעגרעטנורא ןוא ןעגנוכיירגרעד עכאלשנעמ ענעברָאװרעד ןוא

 .ןעטייצ עטלארוא עיורנ יד ןופ הנרדמ רעד וצ ןעש

 -ביִל ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעקנעד ןוא עטרעלעג עטמירַאב טלעוו יד ייז

 רָאלק ,חומ סנעשנעמ ןיא ןאראפ ןענעז סָאװ ןעטקנוּפ עלעקנוד יד ןעכַאמ ניט

 עניטסיינ עיינ ,רשיה-ךרד ןפיוא טייהשנעמ יד ןעריפפיורא ,תוקפס עלא ןעכַאמ

 ןיילא ןעבָאה ,ןענייטש רעכעה לָאז טסיינ ןייז ,ןענעפע ןעשנעמ ןראפ ןעטלעוו

 -םיוא םעד ןעפאשענ סערעל עשירעדניפרעד ןוא סעירָאעט ערעייז טימ ,םידיב

 -ענ טָאה סָאװ ,ןעשנעמ יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןוא תוחמ יד ןיא ףָאטש סייר

 סָאד ןופ סיירפיוא םוצ ןעריפרעד ףוס ?כ ףוס ,רעטעּפש רעדָא רעירפ טזומ

 סָאד ןעננערבפיורא ךאלפרעביוא רעד ןיא עכאלשנעמ עלאטנעמאדנופ

 .ןעבעל ןוא געט ענייז ןערעטסניפראפ ןוא שנעמ ןופ עש'היח

 זא -- ,עירָאעט רעשיטסיניווראד רעד ןיא עניביולנ ןוא רעיובפיוא יד

 עּפלַאמ רעד ןופ גנולקיווטנע עזייוונעפוטש א זיא םַאטשּפָא רעכאלשנעמ רעד

 ןעפלָאהענטימ ךיוא טָאה ,היח עלערוטלוק א יװ רעמ טינ זיא שנעמ רעד זא

 עש'היח עטלעצרָאוװראפ יד ןופ גנוכאוורעד רעכעלרעניא רעד וצ ןעריפרעד

 -טולב שיראברַאב רעד וצ ןענָארטעגייב ליפ טָאה ןוא שנעמ ןיא ןעטקניטסניא

 ,םיזילַאטורב רעסיוא ךאז ערעדנא ןייק טינ טנעקרענא סָאװ ,טלעוו רעניטשרוד

 ןוא טכערעג נידנעטש זיא קרַאטש זיא סָאװ ,רעד זא ןוא ,גנוגינייּפ ןוא םיזידאפ

 .טכערענמוא דימת זיא ךאווש זיא סָאװ רעד

 רעדניפרעד ןוא טיילסטפאשנעסיוו ענעי ,ןענעז סע ןוא ןעוועג ןענעז ייז

 -עג טייהשנעמ יד טייהנעדירפוצ ןוא קילג ןעגנערב וצ טאטשנָא ןעבָאה סָאװ

 ןוא טיוט ,גנולפייווצראפ ןוא עניאור ןברוח ןוא קילגמוא ,ןעגנערב ןוא טכארב

 .טייהשנעמ יד גנוטסיווראפ

 ,ןעפָאזָאליפ ןוא רעלעטשטפירש ענעי ,ןענעז סע ןוא ןעוועג ןענעז סע

 -ידערּפ ןוא ןעקנעד רעייז טימ ,ערעל ןוא סעירָאעט ערעייז טימ ןעבָאה סָאװ
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 ,רעלעדייא םיא ןעכַאמ ,רעניטסייג ןעשנעמ םעד ןעביוהרעד וצ טאטשנא ,ןעג

 ןעכאלשנעמ ןופ גנוטכינראפ יד ןעוועג םרונ ,רעכאלשנעמ ןוא רעטפנינראפ

 טריפרעד ןֹוא היח א ןופ הנרדמ יד וצ שנעמ םעד טכארבעג קירוצ ,טסייג

 -יליוויצ ןוא סערגָארּפ ןעכאלשנעמ ןופ גנורעטעמשעצ ןוא גנורעטשעצ רעד וצ

 .עיצאז

 יד ןעשרָאפוצכָאנ ןעגנאפעגנָא טָאה שנעמ רעד ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןופ
 -ַאטנעמאדנופ יד ןופ רעיילש םעד ןעסירעגרעטנורא טָאה ,ןעגנוניישרעד רוטַאנ
 ענייז ןעכיירגרעד וצ ףיוא גייצקרעוו א ראפ טכאמעג ייז טָאה ,תוחכ רוטַאנ על
 .ןעשינעגָאלּפ ןוא תורצ סנעשנעמ םעד ןעביוהעגנָא ךיוא ךיז טָאה ,ןעקעווצ

 -רעדנואוו ןוא ןעננוכיירגרעד ,ןעגנודניפרעד ענידלאוונ עלא יד ךָאנ ?ייוו

 ןופ גנאג ןיא ןערָאי עלא יד ןיא טָאה שנעמ רעד סָאװ ,ןעגנורעסעבסיוא ערַאב

 ןיילא ךיז ןעצנאגניא ןיטולחל רע טָאה ,טכאמעג עיצאזיליוויצ ןוא סערגָארּפ

 -עג טינ סערגָארּפ םוש ןייק ןיילא טָאה ןוא ןעזראפ ךיז טָאה .טגיסעלכאנראפ

 -טלעוו ןעצנאג םעד ףיוא גנידנעקוק טינ ןוא טרעסעבעגנסיוא טינ רָאנ ךיז ,טכַאמ

 ןעוויטימירּפ ןעבלעז ןיא ,ןעבילבעג ןיילא שנעמ רעד זיא ,טירשרָאפ ןעכאל

 .קירוצ ןערָאי רעטנעזיוט טימ יוװ ,דנַאטשוצ

 סָאװ טשרָאפענ טינ ןוא טשרָאפעג שנעמ רעד טָאה לעמיה ןוא דרע יד

 ,שנעמ רעד טָאה טרידוטש ןוא טכוזרעטנוא .ןעצראה ןיא םיא ייב ךיז טוט סע

 סָאװ ץלא .ךיא םענעגנייא ןייז רעסיוא ,טלעוו רעד ףיוא ןַארַאפ זיא סָאװ ץלא

 םיא טימ סָאװ ןעסיוו טינ רעבָא ליוװ ,ןעסיוו שנעמ רעד לי ןוז רעד רעטנוא

 ,טייוו רעבָא ,שנעמ רעד זיא ,םיא םורא ךיז טוט סע סָאװ ץלא וצ טנָאנ .זיא

 ךיז טינ רָאנ שטנעמ רעד טעז ךיז םורא ץלא .ןיילא ךיז ןופ קעווא טייוו רעייז

 טקנוּפ שינרעטסניפ רעפיט ןיא שנעמ רעד טבעל ןיילא ךיז ךייש סָאװ ---ןיילַא

 .ןעטייצ עוויטימירּפ רָאנ יד ןיא יוװ

 ןעגנוקעדטנע ןוא ןעגנודניפרעד טנַאה ןייא טימ ,שנעמ רעד םוראד טָאה

 טימ ןוא שנעמ ןופ ןעבעל סָאד ןערענעשראפ ןוא ןערעסעבראפ וצ טכאמעג

 -ילכ עכעלקערש יד ןעפַאשעג ןיילא שנעמ רעד טָאה ,טנַאה רעטייווצ רעד

 .ןעבעל עכאלשנעמ ענעגייא סָאד ןעבראדראפ ןוא ןעטיוטוצּפָא תיחשמ

 ,שנעמ רעד ךיז טָאה לעמיה ןערעטנוא ןעהילפ וצ ךיוה ןעביוהעגפיוא
 טכודעג ,ןערָאװעג תוחכ רוטַאנ יד רעביא רעריגער ןוא רעשרעה רעד זיא



 םיהמפנעש ריק דוד 92

 טירשרָאפ ןעסיורג טָאה ,שנעמ רוא ןופ קעווא טייוו זיא רע זא םיא ךיז טָאה

 רענעטלאהַאב רעד ןזא ךיז טָאה טזָאלעגסיױא -- טכאמעג סערגָארּפ ןוא

 ןעטָארסיוא טזָאלעג טינ ךיז טָאה שנעמ ןיא ןיא סָאװ םיזיוואטא רעש'היה

 סָאד ןעוועג רבוג טָאה ,רוטלוק ןוא עיצאזיליוויצ ןופ רעטרעדנוה רָאי יד ךרוד

 .םיא טשרעהַאב ןוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןוא שנעמ ןיא עכאלשנעמ

 -ינעפעשַאב עריא רעביא ןוא טלעוו רעד רעביא שנעמ ןופ טפַאשרעה יד
 םיא טָאה ,טכאמעג שרעדנא טינ םיא טָאה םימי ןוא דרע רעד רעביא ,ןעש
 .טכאמעג טינ שנעמ ןייק ראפ םיא טָאה ,טלעדייאעגסיוא טינ

 ןעגנודניפרעד ןוא טפאשנעסיוו ,סערגָארּפ ,עיצאזיליוויצ עצנאנ יד רָאנ

 לייטנעגעג ןיא .ןערָאװעג רעסעב ןוא רעסערגנ טינ ,שנעמ סלא ,שנעמ רעד זיא

 ,טרעדנוה רָאי עטסגיצנאווצ עצלאטש סָאד ראפ טבעלעג טָאה סָאװ שנעמ רעד

 ןוא ךיז טּפעלשעג ןעסקָא ןיא טנאּפשעג ןעגאוו א טימ טָאה שנעמ רעד ןעוו

 -וצ טנַאקעג טינ ךיז טָארד עשירטקעלע ךרוד םיקחרמ עטייוו יד טימ ךיז טָאה

 ,רעלעבָאנ ,רעכעה ןעוועג שנעמ סלא ןעטכיזניה עליפ ןיא זיא ןעדערנעמאז

 .טייצ רעניטנייה ןיא שנעמ רעד יו רעטפנונראפ רעלעדייא

 -וצ ףיוא טייוו --- קירוצ ףיוא רָאנ ,קעווא רימ ןענעז סיוארָאפ טינ ,ןייג

 רעד ןעכלעוו ןופ טקנוּפ ןעבלעז םעד ףיוא טעמכ רעדיוו ךיז ןעניפעג רימ .קיר

 .ןעביוהעגנָא לָאמַא טָאה שנעמ

 זא סערגָארּפ ןוא עיצאזיליוויצ רעצנאגנ רעד ןופ הלועּפ יד זיא סָאװ לייוו

 .ןערעסעב םוצ טאהעג טינ גנוקריוו םוש ןייק סָאד טָאה ,ןיילא שנעמ םעד ףיוא

 ןערָאי רעטרעדנוה טימ יו ,שנעמ רעבלעז רעד שנעמ רעד זיא ןעבילבעג זא

 .קירוצ

 א ןיא טנאּפשעג סקָא ןא טימ טרָאפ שנעמ רעד יצ ,קוליח רעד זיא סָאװ

 -ערגָארּפ טינ רָאג טָאה ןיילא שנעמ רעד זא ,ןאלּפָארע ןיא טהילפ רעדָא ןעגָאװ

 סָאװ שנעמ רעד יוװ רעגרע זיא ןאלּפָארע ןופ שנעמ רעד ,לייטנעגעג ןיא .טריס

 ,טייצ רעטלא רעד ןיא שנעמ רענעי -- ןעגָאװ ןוא סקָא םעד טימ ןערָאפעג זיא

 -יטנייה רעד יו ,רענידמעראברעד ןוא רעגיצרַאהטוג ,רעסעב ךס א ןעוועג זיא

 -קַאב עלא טגָאמראפ טינ טָאה ,וויטימירּפ טבעלעג עקַאט טָאה רע .שנעמ רעג

 -יטימירּפ רעד רעבָא זיא סָאד ראפ ,טלעוו רעניטנייה רעד ןופ ןעטייקכעלמעוו

 -- שנעמ רעגיטנייה רעד יו תומה ךאלמ םוצ ףתוש א ןעוועג טינ שנעמ רעוו
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 -טכינראפ ,םיתיחשמ ילכ ענרעדָאמ עלא יד ןעוועג טינ טלעוו רעד ףיוא ןענעז'ס

 רעד ןופ שנעמ רעד סָאװ ןעשנעמ ןעדרָאמרעד ןוא ןעגינייּפ וצ ,ןעלטימ סגנוט

 .ןעדניפרעד ןוא טכארטעגנסיוא טָאה עיצאזיליוויצ

 -ניפרעד ענייז עלא ףיוא ןעבָאה שנעמ רעד ןעק ץלָאטש א ראפ סָאװ

 -עגסיוא עלא טעמכ ןערעוו ייז זא ןעננעוטפיוא ןוא ןעגנוכיירגרעד ןעגנוד
 -יזיווקניא ,םירוסי ןעפאשראפ ,ןענינייּפ וצ -- ןעשנעמ יד ראפ הערל טצונ

 .שנעמ רעדורב םעד ןערעטאמראפ טיוט םוצ ןוא ןעדייל עשירָאט

 רע זא ,ןוטענפיוא ליפ ױזַא טָאה שנעמ רעד סָאװ ,הלועּפ יד זיא סָאװ

 ןפאשאב ןיא ,ןוטענפיוא טינ רָאנ ירמנל ךיז ראפ טָאה ,שנעמ רעד ,ןיילא

 ןערָאלראפ ןעצנאגניא שנעמ רעד טָאה טלעוו עטריזיליוויצ יד ןעיובפיוא ןוא

 ןערָאלראפ טָאה ,טַאמָאטױא ןא ןערָאװעג זיא ,המשנ ןוא טייקכאלשנעמ ןייז

 רעד ףיוא ןעביוהוצפיוא יוזא יו טינ ךיז טסייוו ,לכש ןוא ןוצר םענענייא ןייז

 טיירג ןעטייוצ םעד שנעמ ןייא זיא ,להעפַאב ס'רזכא ןעכלעוו ףיוא ,טלעוז

 רעקיטש ףיוא ,ןעפראוועצפיורא םיא ףיוא ךיז היח עדנעקוצראפ דליוו א יוװ

 .ןעקנורטנא ךיז טולב ךַאלשנעמ םיראוו ןייז טימ ןוא ,ןעסיירוצ

 ,ןעטפערק רוטַאנ יד טשרעהַאב טָאה שנעמ רעד זא ,סיורא טמוק סָאװ

 שנעמ רעד טָאה ןעשרעהַאב ןוא ןעניזַאב טינ זא ,טפול יד ,םימי יד ,דרע יד ---

 -רעד ףיוא שנעמ רעד זיא ןעבילבענ זא .םיא ןיא זיא סָאו היח יד טנָאקעג

 .ףַאשַאב ןייז תעב יו הגרדמ רעבלעז

 תוירזכא ךאלשנעמנוא ,עדנעדייל שינארט יד ןופ תולוק ענידרעמָאי יד ןוא

 עניילק ןוא ןעיורפ עשידיא ענעפרָאװעגסיױורא עטנינייּפעג ןוא ענעבירטעג

 עטיירב ןיא םימי יד ףיוא ןעפיש עדנעמיווש עדנעלגָאװ יד ףיוא ךאל'הפוע

 -ענניירא טינ ץעגרע ןיא ןעבירטעג גערב וצ גערב ןופ ןערעוו סָאװ ןערעסאוו

 ביוא -- םלועה ףוס דעו םלועה ףוסמ ןעיירשעג ערעייז ּפִא ןעכליה ןעזָאל

 רעטייוו ךָאנ קעוװא שנעמ רעד זיא ,טלעוו רעד ףיוא ןעריסאּפ ןעק סעכלעזַא

 סָאד ןעסעגראפ ןעצנאנניא טָאה ,ןיירא דלאוו ןיא קירוצ ,רעטלאלעטימ ןופ

 .שנעמ ןיא עכַאלשנעמ
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 "תוסירח רעניטסיינ רעזנוא .ןופ;

 םיובנעשריק דוד ןופ

 םירפס רעקרָאי וינ ןעטנַאקַאב םעד ךרוד ןעבעגענסיורא רעכיב ייווצ

 ןעטסואוואב ןופ גנוטיילנייא ןא טָאה ,דנַאב רעטשרע רעד ."סדרּפ , גאלרַאפ

 םעד טביול רעכלעוו ,רעדאב םושרג דמולמ ןוא רעקירָאטסיה ,רעלעטשטפירש

 .תונויער עשיפָאזָאליפ עטכארבעגסיורא עפיט ןוא טנַאלַאט ןייז ראפ רבחמ

 יד ןעגעוו עסערּפ עשידיא יד ןופ ףורּפֶא רעד ןעוועג זיא גיטסניג טסכעה

 -ער סננוטייצ ערעננעל ןופ ןעטאטיצ עכאלטע ָאד ןעגנערב רימ .רעכיב ייווצ

 .רעכיב יד ןענעוו ןערָאװעג ןעבירשעגנ ןענעז סָאװ סעיזנעצ

 "לאנרושז-נרָאמ, רעקרָאי וינ ןיא ןָאדרָאג .ל .ה 'רד
 עדנעגָאנ א ןעפורסיורא רעזעל עליפ ייב ןעלעוו רעכיב ס'מיובנעשריק דוד

 ןענעז רעכיב יד .עכייר ןוא עניסילפ א זיא ךארּפש יד .לָאמ א ךָאנ טפַאשקנעב

 ,רעזעל ןעדעי ראפ טייקגיניזפרַאש ןופ לַאװק א

 יאס ןא:נרעבכררע ש

 רוטארעטיל עכאלטלעוו ףיוא רעמ ןענאמרעד רעכיב ס'מיובנעשריק דוד

 יד ?ופטנַאלַאט טסכעה טרעדליש רבחמ רעד .עניד'השרד זעינילער ףיוא יוװ

 שידיא רעד .םייה רעטלא רעד ןיא םיבוט םוי יד ןופ טייקשיטעָאּפ טייקמיראוו

 םינבר ןעמוק ץונוצ קרַאטש ןעפראד רעכיב יד .רעכייר ןוא רעניטפאז א זיא

 .רענדער ןוא

 "רעלדא רעדאנאק, ןופ רָאטקאדער ,יקספאלאוו .ה
 לאערטנָאמ

 רעד טרעדליש "תופירח רעניטסיינ רעזנוא ןופ, ןעלייט עטשרע יד ןיא

 ןעבראפ עכאלריטַאנ טימ םייה רעטלא רעד ןיא ערעפסָאמטַא עשידיא יד רבחמ

 .לעטעטש ןעגייא רעייא ןופ ךייא טנָאמרעד סע זא ,טײקכַאלטקניּפ ַאזַא טימ ןוא

 -וזכָאנ ןוא ימ ליפ טננאלראפ טָאה סָאװ ,טייברא ןַא זיא דנַאב רעטייווצ רעד

 -נעשריק דוד ןופ רעכיב ייווצ יד .ןעטייקניהעפ ע'תמא טָאה רבחמ רעד .שינעכ

 .זיוה רעשידיא רעדעי ןיא ץאלּפ א ןענירק וצ ןענידראפ ,םיוב



 ָאטנָארָאט -- "לאנרושז רעשידיא , ,ןַאמצרַאװש ריאמ ברה

 -וצסיורא ןעגנולעג יוזא זיא םירפס ןימ םעד ןופ רבחמ א ןעוו ןעטלעז

 ןוא םיבוט-םימי עשידיא יד רעביא ןעקנאדעג ןוא תונויער עכלעזא ןעגנערב

 רעכיב ייווצ ענייז ןיא םיובנעשריק דוד ןעגנולעג זיא'ס יוװ ,ס'ארגּפד אמוי

 ."תופירח רעגיטסיינ רעזנוא ןופ,

 דנעריר טסכעה רע טרעדליש ?יטס םענייפ ןוא עיזַאטנאפ עכייר ןייז טימ

 יד ,תומימת סָאד ןוא תונורכז דנענוי יד ןעקעוורע עכלעוו ןעטנעמָאמ ענעי

 ןוא עיזעָאּפ ןופ םי א .אּפָאריײא ןיא דנעגוי עשידיא יד ןופ הטושּפ הנומא

 -יט יד וצ זיב ןעריר עכלעוו ןעגנורעניארעד ענעבַאהרע ענעסעגראפ לָאמנייק

 ןופ, רעדנעב ייווצ יד גידנענעיילרעביא ןעמ טלהיפ המשנ רעד ןופ ןעשינעפ

 .םיובנעשריק דוד ןופ "תופירח רעניטסייג רעזנוא

 ָאטנָארָאט -- "סעיינ רעדַאנַאק, ,קיטסדלַאג רָאדיזיא .רד

 ןופ סעדעי .רעכיב ייווצ ענייז ראפ חוכ רשי א טמוק םיובנעשריק רוד

 ןיא יא ,ליטס ןיא יא ,טיבעג םענעגייא ןייז ףיוא סעיינ ןיירא טגָארט ייז
 .טלאהניא ןיא יא ,ךארּפש

 ַאמנָארָאט -- "לַאנרושז רעשידיא  ,רעצרעק דוד

 רעד ראפ גנורעכייראב א ןענעז םיובנעשריק דוד ןופ רעכיב ייווצ יד

 טקירדעגסיוא ןענייז ןעקנאדעג עשיפָאזָאליפ עכיוה ץנאג .רוטארעטיל רעשידיא

 ןעשירארעטיל טסכעה םענרעדָאמ םענהעש א ןיא ןוא עמרָאפ ערעלוּפָאּפ א ןיא

 ,קעטָאילביב עשידיא ענהעש עדעי ןעריצַאב ןעלעוו רעכיב ייווצ יד .שידיא

 .טלַאהניא ןטימ ייס ,ןהעזסיוא ןטימ ייס

 .רבחמ םייב ןעמוקַאב וצ ןענעז רעכיב ייווצ יד
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